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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է Երևանի
պետական համալսարանում (այսուհետև` ԵՊՀ) առկա ու հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և
մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնները։
2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքի
ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները և այլն։
3. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության
մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան:
2. ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԾԱՎԱԼԸ

4. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան ուսումնական
բեռնվածությունն առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ, որը համարժեք է 60 ECTS
կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը համարժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 1 ECTS
կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն)
ուսումնական բեռնվածությանը: Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։
5. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի կրթական
ծրագրինը` 120, 90 և 60 կրեդիտ:
6. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ), իսկ
մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ), 1,5 տարի (3 կիսամյակ) և 1 տարի (2
կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում
է հետևյալ հերթականությամբ՝ 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3
շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
7. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 կիսամյակ):
Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ
հերթականությամբ՝ 4 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2
շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և
4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
8. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 կիսամյակ), 2 տարի
(4 կիսամյակ), 1,5 տարի (3 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա
տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ՝ 3 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 2
շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք,
2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
9. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան

մասնագիտությունների

ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի պետական համալսարանի
բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու կարգի»:
10. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում նախատեսվում է
առավելագույնը 5 քննություն՝ բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ քննությունների թիվը չի
գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրում այդ քննությունների թիվը սահմանվում է ըստ
օրինակելի ուսումնական պլանի:
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3.

ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

11. ԵՊՀ կրթական ծրագրերը, ինչպես նաև առանձին դասընթացներ կրթական ծրագրեր
իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) գիտական խորհրդի
որոշմամբ և ուսումնական գծով պրոռեկտորի արտոնությամբ կարող են կազմակերպվել
առցանց եղանակով:
12. Արտակարգ և ֆորսմաժորային իրավիճակներում (եղանակային անբարենպաստ պայմաններ,
սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածում, տարերային աղետ և այլն) կրթության
շարունակականությունն ապահովելու համար ԵՊՀ-ում գործող բոլոր կրթական ծրագրերը
ռեկտորի հրամանով կարող են իրականացվել առցանց եղանակով:
13. Առցանց ուսուցման մասնակիցները (սովորողները, դասավանդողները) ունեն նույն իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչ առդեմ ուսուցման դեպքում:
14. Առցանց և առդեմ եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակությունը և
կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնական և համապատասխանեն դասընթացի
պլանին:
15. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումն ու վերահսկողությունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և
զարգացման վարչությունը:
16. Անկախ ուսուցման ձևից (առդեմ, առցանց)՝ դասընթացները պետք է հասանելի լինեն
Ուսուցման կառավարման համակարգում (այսուհետև՝ ՈՒԿՀ):
17. Անկախ ուսուցման ձևից (առդեմ, առցանց)՝ ՈՒԿՀ հարթակում յուրաքանչյուր ուսանողի համար ստեղծվում է անհատական էջ, որտեղ նրան հասանելի են տվյալ կիսամյակի ուսումնական

պլանով

նախատեսված

բոլոր

դասընթացները,

դասընթացներին

վերաբերող

ուսումնամեթոդական նյութերը, ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը և այլ անհրաժեշտ
տեղեկատվություն:
18. Կրթական ծրագրեր իրականացնող բոլոր ստորաբաժանումների (ֆակուլտետ, ինստիտուտ,
կենտրոն) պատասխանատուները յուրաքանչյուր ուսումնական կիսամյակի մեկնարկից
առնվազն մեկ շաբաթ առաջ ՈՒԿՀ են մուտքագրում դասընթացների անվանումները, դրանք
դասավանդող դասախոսների և ուսանողների տվյալները (անուն, ազգանուն, էլ. հասցե,
լուսանկար և այլն):
19. ՈՒԿՀ առցանց հարթակում դասընթացը վարողը վերահսկում է ուսանողների մասնակցությունը, տրամադրում դասընթացի ծրագիրը և էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը, ըստ
անհրաժեշտության՝ կազմակերպում խորհրդատվություններ:
20. Ուսանողներին պաշտոնական միջոցներով (էլեկտրոնային փոստի կամ էլեկտրոնային կապի
այլ միջոցներով) տրվում է տեխնիկական աջակցություն:
21. Առցանց քննություններն իրականացվում են բացառապես ՈՒԿՀ համապատասխան հարթակում:
22. Առցանց դասերի, ընթացիկ գնահատումների և քննությունների ողջ ընթացքում ուսանողի և
դասախոսի տեսախցիկների միացված լինելը պարտադիր է:
–6–
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ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

23. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում ընդհանուր

կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում:
24. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսանողն
ընտրում է երկուսը:
25. Մասնագիտական կառուցամասում կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում 5-7-րդ
կիսամյակներում:
26. 6-7-րդ կիսամյակներում (հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 8-9-րդ) նախատեսվում է 15 կրեդիտ
աշխատածավալով «շարժունության պատուհան», ինչը

հնարավորություն է տալիս ուսա-

նողներին կրթական ծրագրի ղեկավարի համաձայնությամբ ընտրելու դասընթացների կազմը
ինչպես բակալավրի հարակից կրթական ծրագրերի դասընթացների, այնպես էլ այլ բուհերի
կողմից առաջարկվող դասընթացների ցանկից:
27. Մագիստրոսի՝ 120 կամ 90 կրեդիտ աշխատածավալով կրթական ծրագրի կամընտրական
դասընթացները նախատեսվում են մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, իսկ 60
կրեդիտի դեպքում՝ ընդհանուր դասընթացների կրթամասում:
28. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանումում (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն), և արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են Ուսումնամեթոդական վարչություն:
29. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նախորդող ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: 90 ECTS կրեդիտատարությամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի
կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է 1-ին կիսամյակում՝
մինչև նոյեմբերի 30-ը:
30. Սահմանված վերջնաժամկետից հետո գրանցումներ չեն կատարվում:
31. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի իրականացումը,
եթե դրանում ընդգրկված չեն սահմանված նորմերով նախատեսված բավարար թվով
ուսանողներ:

5.

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

32. Հետազոտական աշխատանքը նախատեսված է տվյալ դասընթացի շրջանակում հետազոտություն կատարելու և ներկայացնելու համար: Այն նպատակ ունի խթանելու ուսանողի
անհատական կամ խմբային հետազոտություն կատարելու ունակությունները և նպաստելու
նրա

մասնագիտական

հմտությունների

զարգացմանը:

Հետազոտական

աշխատանքն

իրականացվում է դասընթացի տեսական կամ գործնական պարապմունքների համար
նախատեսված ժամերին և ենթադրում է դասավանդող դասախոսի խորհրդատվություն:
33. Հետազոտական աշխատանք պարունակող մասնագիտական դասընթացների ցանկը սահ–7–

մանում է ծրագրի ղեկավարը, և հաստատում է ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ,
կենտրոն) գիտական խորհուրդը: Հաստատումից հետո այն ներառվում է համապատասխան
կրթական ծրագրի մասնագրում։ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում այդ դասընթացները նվազագույնը երկուսն են, իսկ առավելագույնը` վեցը։
34. Հետազոտական աշխատանքը ներառվում է միայն մասնագիտական դասընթացներում: Հետազոտական աշխատանքը մասնագիտական ոլորտին առնչվող, կիրառական կամ տեսական
նշանակություն

ունեցող

և

գործնական

խնդիրների

լուծմանը

միտված

ինքնուրույն

անհատական կամ խմբային հետազոտություն է: Այն անմիջականորեն առնչվում է տվյալ
մասնագիտական դասընթացի առարկային և խնդիրներին:
35. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է ուսանողի կամ ուսանողների խմբի (առավելագույնը՝ 4 ուսանող) կողմից՝ դասընթացը վարող դասախոսի ընդհանուր ղեկավարությամբ:
36. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է գիտական և հետազոտական ժամանակակից
մեթոդների կիրառմամբ: Աշխատանքի արդյունքում ստացված տվյալները վերլուծվում են, և
արվում է համապատասխան եզրակացություն1:
37. Դասընթացի շրջանակում կատարված հետազոտական աշխատանքի արդյունքը հաշվի է
առնվում տվյալ դասընթացի արդյունարար գնահատականում՝ որպես երկու ընթացիկ
քննություններից մեկի գնահատական, որը սահմանվում է ըստ Աղյուսակ 2-ի կամ Աղյուսակ
3-ի։ Հետազոտական աշխատանքը գնահատվում է ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային
աշխատանքների կատարման արդյունքում: Վերջինիս դեպքում գնահատումն իրականացվում
է դասախոսի կողմից ընտրված գնահատման մեթոդաբանությամբ2:
38. Հետազոտական աշխատանքի գնահատումը դասընթացը վարող դասախոսի հայեցողությամբ
կարող է իրականացվել այլ դասախոսների մասնակցությամբ:
39. Հետազոտական աշխատանքը գնահատելու համար ուսանողի կողմից այն բանավոր
ներկայացնելը պարտադիր է:
40. Հետազոտական աշխատանք ներառող դասընթացները բակալավրի կրթական ծրագրում կարող են իրականացվել 4-7-րդ կիսամյակներում, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում` սկսած
1-ին կիսամյակից։
41. Խմբային հետազոտական աշխատանք կատարելու դեպքում խմբերի կազմը հաստատվում է
դասախոսի կողմից մինչև յուրաքանչյուր կիսամյակի 3-րդ շաբաթվա ավարտը: Հետազոտական աշխատանքի թեմաները դասախոսի կողմից հանձնարարվում են մինչև տվյալ
կիսամյակի 3-րդ շաբաթվա ավարտը: Հետազոտական աշխատանքը դասախոսին ներկայացվում է տպագիր կամ էլեկտրոնային տարբերակով՝ դասախոսի հայեցողությամբ և նրա
կողմից սահմանված ժամկետում:
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6.

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

6.1. Գնահատման համակարգի հիմնադրույթները

42. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման բազմագործոն
համակարգը, որի հիմնական նպատակներն են՝
1. կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը,
2. ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դասախոսների և
ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության շարունակական բարելավման
միջոց օգտագործելու համար:
43. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները.
1. դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների յուրացման գնահատում կիսամյակի
ընթացքում (2 ընթացիկ քննություն),
2. դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) առանձին թեմաների ընթացիկ ստուգումներ կիսամյակի
ընթացքում,
3. ծրագրով նախատեսված ինքնուրույն առաջադրանքների կատարման և յուրացման ստուգում և
գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ինքնուրույն աշխատանք),
4. ծրագրով նախատեսված ինքնուրույն և/կամ խմբային հետազոտական աշխատանքի3 կատարման
գնահատում կիսամյակի ընթացքում (հետազոտական աշխատանք, որը փոխարինում է ընթացիկ
քննություններից որևէ մեկին),
5. դասընթացին մասնակցության գնահատում (մասնակցություն)4,
6. ամբողջ դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, որը
ենթադրում է դասընթացի համար սահմանված կրթական վերջնադյունքների ձեռքբերման
մակարդակի գնահատում:
44. Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների (ուսումնական
մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման
մեջ՝ դասընթացները, ըստ գնահատման ձևի, բաժանվում են 4 խմբի՝
1. եզրափակիչ գնահատումով,
2. առանց եզրափակիչ գնահատման,
3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,
4. ստուգարքային:
45. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում է
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միավորանոց սանդղակը:
46. Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: Գնահատման սանդղակը ներկայացված է ստորև.
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Աղյուսակ 1.
Գնահատման արդյունարար

Գնահատականը

միավորը
18-20

«Գերազանց»

14-17

«Լավ»

10-13

«Բավարար»
«Անբավարար»

0-9

6.2. Դասընթացի գնահատումը

47. Դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և դրանց հատկացվող միավորները (արտահայտված
տոկոսներով)

ընտրում

է

դասավանդող

դասախոսը՝

ելնելով

դասընթացի

դասավանդման,

ուսումնառության ձևերից ու ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից, և հաստատում է
ամբիոնը: Գնահատումների և քննությունների անցկացման ձևերը նշվում են տվյալ կրթական ծրագրի
մասնագրում՝ դասընթացի համառոտագրում:
48. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման պարտադիր բաղադրիչներն են 2 ընթացիկ և
եզրափակիչ քննությունները, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ ստուգումներ, ինքնուրույն
աշխատանք, մասնակցություն) առնվազն մեկն ընտրում է դասավանդող դասախոսը:

Աղյուսակ 2.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և հատկացվող միավորները
Գնահատման

2 ընթացիկ

բաղադրիչը

քննություն

Գնահատման
բաղադրիչի կշիռը

Ընթացիկ
ստուգում
(ներ)

Ինքնուրույն

Մասնակ-

աշխատանք

ցություն

Եզրափակիչ
քննություն

30-40 %

0-30 %

0-30 %

0-15 %

35-45 %

6-8

0-6

0-6

0-3

7-9

Հատկացվող
առավելագույն
միավորը

49. Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականն առանձին բաղադրիչներից (2
ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում(ներ), ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն,
եզրափակիչ քննություն) ստացված միավորների գումարն է:
50. Առանց եզրափակիչ գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնագիտական
դասընթացները:
51. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման պարտադիր բաղադրիչներն են 2 ընթացիկ
քննությունները, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ ստուգումներ, ինքնուրույն աշխատանք,
մասնակցություն) առնվազն երկուսն ընտրում է դասավանդող դասախոսը:
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Աղյուսակ 3.
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և հատկացվող
միավորները
Գնահատման
բաղադրիչը

2 ընթացիկ
քննությու

Ընթացիկ
ստուգում

ն

(ներ)

35-45 %

7-9

Գնահատման
բաղադրիչի կշիռը

Ինքնուրույն

Մասնակ-

աշխատանք

ցություն

0-40 %

0-40 %

0-15 %

0-8

0-8

0-3

Հատկացվող
առավելագույն
միավորը

52. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ
մասնագիտական դասընթացները:
53. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման պարտադիր բաղադրիչ է
եզրափակիչ քննությունը, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ ստուգումներ, ինքնուրույն աշխատանք,
մասնակցություն) առնվազն երկուսն ընտրում է դասավանդող դասախոսը:

Աղյուսակ 4.
Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և
հատկացվող միավորները
Եզրափա-

Գնահատման

Ընթացիկ

Ինքնուրույն

Մասնակցու-

բաղադրիչը

ստուգում(ներ)

աշխատանք

թյուն

0-40 %

0-40 %

0-15 %

35-45 %

0-8

0-8

0-3

7-9

Գնահատման
բաղադրիչի կշիռը

կիչ
քննություն

Հատկացվող
առավելագույն
միավորը

54. Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը առանձին բաղադրիչներից (2
ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում(ներ), ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն) ստացված
միավորների գումարն է:
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Աղյուսակ 5.
Դասընթացին ուսանողի մասնակցության գնահատման սանդղակի օրինակ
Մասնակցության
տոկոսը (%)
91-100 %
81-90 %
71-80 %
 70 %
55. Լաբորատոր

աշխատանք

ներառող

դասընթացի

Հատկացվող
միավորը
3
2
1
0
ընթացիկ

քննություններին

ուսանողի

մաս-

նակցությունը թույլատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված լաբորատոր
աշխատանքների առնվազն 70 % կատարողականի (փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ դեպքում ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննություններին, իսկ քննական
տեղեկագրում նշանակվում է «0» միավոր։
56. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, եթե կիսամյակում ունի
առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն:
57. Կիսամյակում եզրափակիչ գնահատումով դասընթացների թիվը չի կարող գերազանցել հինգը:
58. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառուցամասի դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես նաև մագիստրատուրայի
«Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» մասնագիտական դասընթացը:
6.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը

59. Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղեկացնում է
գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես նաև գնահատման մեթոդների
ու չափանիշների մասին։
60. Կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանումները (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն)
կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք հաստատում է ուսումնական գծով պրոռեկտորը։ Հաստատված ժամանակացույցի մեկ օրինակը հանձնվում է Ուսումնամեթոդական վարչություն,
իսկ ուսանողներին տեղեկացվում է նրանց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
61. Ընթացիկ քննություններն իրականացվում են առկա ուսուցման համակարգում՝ ուսումնական
կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգում՝ 6-7-րդ և
11-12-րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր չեն նախատեսվում):
62. Եզրափակիչ քննություններն առկա ուսուցման համակարգում անցկացվում են կիսամյակային
քննաշրջաններում` 18-20-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգում՝ 13-16-րդ շաբաթներում:
63. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը սկանավորման համար
նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննության տեղեկագիրը դասախոսը սկանավորման
համար դեկանատ է ներկայացնում տվյալ քննության ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա
ընթացքում։
64. Ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ ստուգումների, ինքնուրույն աշխատանքի, ստուգարքների և
եզրափակիչ քննությունների գնահատական(ներ)ը հրապարակելու օրը ուսանողն իրավունք ունի այն
բողոքարկելու գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ
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վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը կազմակերպող
ամբիոնի

վարիչին,

ստորաբաժանման

անհրաժեշտության
(ֆակուլտետ,

դեպքում՝

ինստիտուտ,

նաև

կրթական

կենտրոն)

ծրագրեր

ղեկավարին:

իրականացնող

Առցանց

եղանակով

իրականացվող քննության դեպքում գրավոր դիմումն ուղարկվում է էլեկտրոնային փոստով:
65. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված նմուշի տետրերում:
Ուսանողը և դասախոսը պետք է հետևեն քննական տետրում ներկայացված պահանջներին։
66. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յուրաքանչյուր նշում
կատարվում

է

միայն

ուսանողի

ներկայությամբ

(բացառությամբ

«Չն»-ի):

Եթե

եզրափակիչ

գնահատումով դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ քննությունների և մյուս բաղադրիչների գնահատումից հետո
ուսանողի արդյունարար միավորը 10 կամ բարձր է, ապա ուսանողն իրավունք ունի տվյալ դասընթացի
եզրափակիչ քննությանը, հետևաբար նաև լուծարքային շրջանին չներկայանալու, և այդ դեպքում
տեղեկագրի համապատասխան սյունակներում կատարվում է «Չն» նշումը, և պահպանվում է
ուսանողի 10 կամ բարձր միավորը:
67. Տեղեկագրերը սկանավորելուց անմիջապես հետո ուսանողի գնահատականը ուղարկվում է նրա
համալսարանական էլեկտրոնային փոստին, որը համարվում է պաշտոնական տեղեկացում:
Ուսանողը պարտավոր է ամեն օր ստուգել համալսարանական իր էլեկտրոնային փոստը: Որևէ
անճշտություն նկատելու դեպքում ուսանողը կարող է գրավոր բողոքարկել` դիմելով կրթական
ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) ղեկավարին, բայց ոչ
ուշ, քան գնահատականի մասին պաշտոնական տեղեկացմանը հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա
ընթացքում, հակառակ դեպքում ուսանողի դիմումին ընթացք չի տրվում, և գնահատականը մնում է
անփոփոխ: Եթե ուսանողը վատառողջ է, ապա դիմումը սահմանված ժամկետում նրա փոխարեն
կարող է ներկայացնել լիազորված անձը:
68. Քննաշրջանը

կամ

առանձին

ստուգարքներ/քննություններ

ուսանողը

համապատասխան

հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ուսումնական գծով պրոռեկտորի թույլտվությամբ:

6.4. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը

69. Ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցուցանիշներն ուսման որոշակի
ժամանակահատվածի կամ ամբողջ շրջանի ընթացքում գրանցելու նպատակով յուրաքանչյուր ուսանողի
համար լրացվում է ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են
նրա ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած
արդյունարար գնահատականներն ըստ մոդուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։ Տեղեկագիրը
հասանելի է ՈՒԿՀ-ում:
70. Ուսանողի

ուսման

առաջադիմության

ընդհանրացված

արդյունքները

ներկայացնելու

համար

ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և
մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ
տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները`
 գումարային կրեդիտներ,
 գնահատված կրեդիտներ,
 վարկանիշային միավորներ,
 միջին որակական գնահատական։
71. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու նպատակով
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ուսանողի կուտակած կրեդիտների գումարն է։
72. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը գնահատված է թվային
միավորներով.
¶ Î   Îñ»¹Çï:

73. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված դասընթացների (մոդուլների)
կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների արտադրյալների գումարն է.
ìØ   Îñ»¹Çï¶ ³ñ¹

,

որտեղ Գարդ-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է:
74. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների միջինն է, որը
հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով
(արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ).
Øà¶

75.

ìØ
¶Î

։

Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային (հաշվարկված առանձին
կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային
միավորները և ՄՈԳ-երը։
7.

ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԿՆՈՒՄԸ

76.

Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (10 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին տվյալ դասընթացը
վերահանձնել չի թույլատրվում։

77.

Եզրափակիչ

գնահատումով

դասընթացի

գնահատման

բաղադրիչների

վերահանձնում

չի

թույլատրվում՝ բացի եզրափակիչ քննությունից: Դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական
նվազագույն միավորի՝ 10-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման
շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահմանված
78.

առավելագույն միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի ընթացիկ քննություններին չներկայացած ուսանողը
կարող է դրանք հանձնել ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում:

79.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն
միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում ընթացիկ
քննություններին մասնակցում է առանձին-առանձին (իր ցանկությամբ՝ մեկին կամ երկուսին)՝
ընթացիկ
քննությունների
հնարավորությամբ:

80.

համար

սահմանված

առավելագույն

միավորի

ձեռքբերման

Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչների վերահանձնում չի թույլատրվում՝ բացի եզրափակիչ քննությունից: Դասընթացի գնահատման արդյունարար
դրական նվազագույն միավորի՝ 10-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահմանված
առավելագույն միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:
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81.

Եզրափակիչ գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատման և առանց ընթացիկ քննությունների
գնահատման դասընթացների համար սահմանված բոլոր բաղադրիչներից կիսամյակի ընթացքում 0
միավոր ստացած ուսանողը զրկվում է դրական արդյունարար գնահատական ստանալու հնարավորությունից, իսկ տվյալ դասընթացը համարվում է առարկայական պարտք:

82.

Դասընթացի համար սահմանված բոլոր բաղադրիչներից կիսամյակի ընթացքում 0 միավոր ստացած
ուսանողը կարող է մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը վճարովի հիմունքներով կրկնել
դասընթացը և հանձնել քննությունները, եթե առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի
գերազանցում 12 կրեդիտը5:

83.

Ստուգարքային

դասընթացի

ստուգարքին

չներկայացած

ուսանողը

կարող

է

այն

հանձնել

ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում:
84.

Ակադեմիական պարտքերի մարման ժամանակացույցը հաստատում է ԵՊՀ ռեկտորը: Ստուգարքների
և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն քննական հանձնաժողովներով,
որոնք ձևավորվում են ռեկտորի հրամանով։

85.

Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում դրական նվազագույն 10 միավորի
շեմը, բայց բարձրացնում է գնահատականը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նոր
միավորը:

86.

Կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո եթե առաջացած
առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12-ը, ապա համաձայն
սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ ՀՀ ՊՆ կամ այլ ուժային կառույցների պատվերով սովորող ուսանողների) կարող է առարկայական պարտքերը մարել մինչև ավարտական ուսումնական
տարվա սկիզբը՝ վճարովի հիմունքներով վերահանձնելով դասընթացները ևս 2 անգամ:

87.

Քննաշրջանից և պարտքերի մարման շրջանից հետո ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն
ունեցող ուսանողի` համալսարանից հեռացման վերաբերյալ հրամանը տրվում է կիսամյակի
քննաշրջանի ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման արդյունքների ամփոփումից հետո, ըստ
ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած չափանիշների:

88.

Ավարտական

աշխատանքի

պաշտպանությանը

թույլատրված,

բայց

չներկայացած

կամ

«անբավարար» գնահատված ուսանողը կարող է պաշտպանել ավարտական աշխատանքը (նույն՝
նախկինում հաստատված կամ նոր հաստատված թեմայով) հաջորդ ուսումնական տարիներին:
89.

Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման կատարողականն
ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման կողմից՝ համաձայն ԵՊՀ-ում
մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգի պահանջների:

90.

Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է համալսարանից
ակադեմիական անբավարար առաջադիմության պատճառով: Հեռացված ուսանողը վերականգնումից
հետո կարող է շարունակել նախկինում հաստատված թեմայով մագիստրոսական թեզը:
8.

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

91. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի բաղադրիչներից
է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում ստացած գիտելիքների գործնական
կիրառության հմտությունների զարգացմանը:
92. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ պայմանավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝ ուսումնական (ճանաչո– 15 –

ղական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և այլն) և մասնագիտական (արտադրական, գիտահետազոտական, փորձարարական, մանկավարժական), իսկ մագիստրոսի
կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողները` միայն մասնագիտական պրակտիկա:
93. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ կուրսերի
ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել ուսանողի ընդհանուր
մասնագիտական գիտելիքները:
94. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ մասնագիտական
հմտությունները:
95. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են համապատասխան
կրթական ծրագրով:
96. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից՝
պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն, համապատասխան մասնագիտական
կրթական ծրագիրն իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն)
պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ:
97. Որոշ հանգամանքներում (արտակարգ դրություն, ռազմական դրություն, համաճարակ և այլն)
ուսանողների պրակտիկան, ըստ անհրաժեշտության, կարող է կազմակերպվել առցանց
եղանակով:
98. Բակալավրիատում մասնագիտական պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է
ուսանողի օրագրում: Պրակտիկայի ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխանատու անձը օրագրում ներկայացնում է կարծիք ու բնութագիր: Օրագիրը կցվում է
ուսանողի անձնական գործին:
99. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողն ազատվում է մասնագիտական պրակտիկայից՝
աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք:
100. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը «Ստուգված» նշում է
այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և կատարել է առաջադրանքները:
9.

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ

101.Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և վերանայման
նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի գործառույթներ:
102.Կրթական ծրագրի ղեկավարին ընտրում և հաստատում է ստորաբաժանման (ֆակուլտետ,
ինստիտուտ, կենտրոն) գիտական խորհուրդը, և հրամանագրում է ռեկտորը:
103.Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման հայտ, որով
հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման անհրաժեշտությունն ու նպատակահարմարությունը:
104.Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ ձևակերպում է
ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների ազգային և ոլորտային
(առկայության

դեպքում)

շրջանակների

համապատասխան:
– 16 –

և

աշխատաշուկայի

պահանջներին

105.Կրթական ծրագրի ղեկավարը պետք է ծանոթ լինի գնահատման ժամանակակից մեթոդներին,
համապատասխան օրենսդրական փաստաթղթերին:
106.Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային փաթեթի մշակման
գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև գործատուներին և արտաքին այլ
շահակիցների:
107.Կրթական ծրագրի ղեկավարն ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն ու մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները:
108.Կրթական ծրագրի ղեկավարը ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն)
ղեկավարության հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է հավատարմագրման:
109.Կրթական ծրագրի ղեկավարը պետք է ունենա գիտական աստիճան:
110.Կրթական ծրագիրն իրականացնող դասախոսական կազմը համաձայնեցվում է կրթական
ծրագրի ղեկավարի հետ:
111.Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի մեկից
ավելի կրթական ծրագրեր:
112.Կրթական ծրագրի ղեկավարն ուսանողների ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և պարտականություններին, համալսարանում գործող և հատկապես ուսանողներին առնչվող
կանոնակարգերին ու կարգերին (ԵՊՀ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ, ԵՊՀ
ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կարգ,
ԵՊՀ ներքին կարգապահական կանոններ և այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից
օգտվելու կանոններին և այլն:
113.Կրթական ծրագրի ղեկավարն ուղղորդում է ուսանողներին կամընտրական և հարակից
դասընթացների ընտրության հարցում:
114.Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանման

(ֆակուլտետ,

ինստիտուտ,

կենտրոն)

գիտական

խորհուրդը

լսում

և

գնահատում է կրթական ծրագրերի ղեկավարների հաշվետվությունները:

10. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔԸ

115. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում
տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։

է

ԵՊՀ դասընթացների

116. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող կրթական
ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին,
ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է.
 առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը և ուսումնական
գործընթացի կազմակերպման կարգը,
 կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային
պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթական վերջնարդյունքները, կրթու– 17 –

թյունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ամփոփիչ ատեստավորման ձևերը,
պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
 կրթական ծրագրի առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը և
նույնացման թվանիշը, ուսումնական կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները
(ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակները՝ ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի նպատակը և կրթական վերջնարդյունքները` արտահայտված կրթական մասնագիտական
ու ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով, դասընթացի
համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), դասավանդման, ուսումնառության և
գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:
11. ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏԸ

117. Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում պահվող
հիմնական փաստաթղթերի փաթեթն է:
118. Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործը պետք է ներառի.
- ընդունող հանձնաժողովի կողմից տրամադրած ընդունելության դիմում-հայտը,
- ավարտական փաստաթղթի բնօրինակը (ատեստատ կամ դիպլոմն իր միջուկով), 3x4 չափսի մեկ
լուսանկար, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը, ընդունելության գրավոր
քննության գնահատականը հիմնավորող փաստաթղթի բնօրինակը և արտոնությամբ ընդունվելու
դեպքում այդ արտոնությունը հավաստող համապատասխան փաստաթղթերի պատճենները: Այս
փաստաթղթերը համալսարան ընդունված դիմորդը ներկայացնում է դեկանատ` դասերը
փաստացի սկսվելուց հետո առաջին շաբաթվա ընթացքում,
- համալսարանի ու ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը,
- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆակուլտետային
բոլոր հրամանները:
119. Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործը պետք է ներառի.
1. ընդունող հանձնաժողովի կողմից տրամադրված դիմում-հայտը, 3x4 չափսի մեկ լուսանկար,
բակալավրի, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի և դրա հավելվածի,
անձնագրի կամ նույնականացման քարտի, զինվորական գրքույկի (առկայության դեպքում)
պատճենները,
2. համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը,
3. ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆակուլտետային
բոլոր հրամանները:
120. Համալսարանն ավարտվելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ, ներառյալ
շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները և ավարտման հրամանը, հանձնվում
է ԵՊՀ արխիվ:
121. Ուսանողի

հետ

պայմանագիրը

կնքելուց

հետո`

մեկ

ամսվա

ընթացքում,

ուսումնական

էլեկտրոնային քարտում կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) դեկանատի կողմից լրամշակվում են ուսանողի անձնական տվյալները, նրան
վերաբերող բոլոր հրամանները: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից հետո, իսկ
ուսումնական էլեկտրոնային քարտը ուստարին ավարտվելուց հետո ուղարկվում են ուսանողի
համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
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12. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

122. Սույն կարգն ուժի մեջ է մտնում 2022 թ. սեպտեմբերի 1-ից և տարածվում է 2022/2023 ուստարում և
դրանից հետո ԵՊՀ ընդունված ուսանողների վրա:

– 19 –

ԲԱԺԻՆ II.
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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ՏՏ կրթական և հետազոտական կենտրոնը մագիստրոսի կրթական մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով.
1. «Տեղեկատվական համակարգերի կառավարում»:

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Տեղեկատվական համակարգերի կառավարում
/061104.00.7/

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Տեղեկատվական համակարգերի մագիստրոսի
աստիճան

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017-2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում է համաձայն «ԵՊՀ մագիստրատուրայի (առկա և հեռակա
ուսուցման ձևերով) ընդունելության կարգի»:
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա.
 բակալավրի դիպլոմ բնագիտական որևէ մասնագիտությամբ,
 կոմպյուտարագիտությանը առնչվող առարկաների բավարար իմացություն,
 ծրագրավորման որոշակի փորձ,
 անգլերենի իմացություն եվրոպական լեզվական փաթեթի առնվազն A2
մակարդակով:
Ընդունելությունը կատարվում է գնահատվող հարցազրույցի հիման վրա:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի ուսանողներին տրամադրել.


տեղեկատվական համակարգերի կառավարման համար անհրաժեշտ
իմացություն
(կոմպյուտերագիտության
տեսական
հիմունքների
առարկայական տիրույթի վերլուծություն, որոշումների կայացում),



գործնական մասնագիտական կարողություններ (տեղեկատվական համակարգերի ներդրում,
նոր կիրառությունների մշակման ուղղորդում),



ընդհանուր
կարողություններ,
որոնք
կարող
են
օգտագործվել
շրջանավարտի
մասնագիտական կարիերայի ընթացքում (տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրների
օգտագործում, ունեցած գիտելիքների ստեղծագործաբար կիրառում, ռեսուրսների
պլանավորում, մասնագիտական էթիկայի նորմերի պահպանում):

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գիտելիքներ և
իմացություն,

Ա1. բնութագրելու ալգորիթմների, տվյալների մոդելների և հաշվողական համակարգերի
վերլուծության և նախագծման տեսական հիմունքները,
Ա2.

լուսաբանելու
սկզբունքները,

տվյալների

պահպանման

և

պաշտպանության

հիմնարար

Ա3. բնութագրելու բաշխված միջավայրերում պրոցեսների նախագծման և իրականացման
սկզբունքները,
Ա4. մեկնաբանելու հեռահաղորդակցության և Web-տեխնոլոգիաները,
Ա5. պարզաբանելու տնտեսագիտական մոդելները, ֆինանսական գործառնությունները և
էլեկտրոնային բիզնեսը,
Ա6. բնութագրելու բիզնես ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման
մեթոդները,
Ա7. մեկնաբանելու տեղեկատվական համակարգերի օգտագործմանն ու
առնչվող իրավական և էթիկայի նորմերը:

կառուցմանն

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. ընտրելու և կառուցելու արդյունավետ ալգորիթմներ ու տվյալների պահպանման
մոդելներ,
Բ2. ստեղծելու դինամիկ Web էջեր, մասնակցելու տվյալների բազաների և ցանցային
կիրառությունների ստեղծման աշխատանքներին,
Բ3. օգտագործելու տարատեսակ մարքեթինգային ռազմավարություններ, ֆինանսական
գործիքներ և իրականացնելու բիզնես գործընթացներ,
Բ4. անելու առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու վերաբերյալ,
Բ5.

կառուցելու նոր կիրառություններ տրված
տեղեկատվական համակարգերի համար,

բիզնես

ոլորտում

օգտագործվող

Բ6. դրսևորելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1.

օգտագործելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետ
ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային
գրադարաններ,
գիտական
հոդվածներ
և
հաշվետվություններ),

Գ2.

վերլուծելու խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,

Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները և ընկալելու նորերը,
Գ4. արդյունավետ պլանավորելու ռեսուրսները,
Գ5. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները,
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վարելու գիտական բանավեճեր,
Գ6.

պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը

Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների
աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացները, ըստ գնահատման ձևի, բաժանվում են 4 խմբի՝
5. եզրափակիչ գնահատումով,
6. առանց եզրափակիչ գնահատման,
7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման,
8. ստուգարքային:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Տեղեկատվական համակարգերի կառավարում» ծրագրի շրջանավարտները կարող են
աշխատանքի անցնել ՏՏ ոլորտում գործող ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով հետևյալ
պաշտոնները.

Ծրագրային ապահովում արտադրող/մատակարարող ընկերություններ


արտադրանքի կառավարիչ/մենեջեր,



արտաքին պահանջների վերլուծաբան,



ծրագրավորման թիմի կառավարիչ/մենեջեր:

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ստորաբաժանումներ


տեղեկատվական բաժնի կառավարիչ/մենեջեր,



տեղեկատվական համակարգերի նախագծող,



ներքին պահանջների վերլուծաբան,



մշակման թիմի կառավարիչ/մենեջեր:

Խորհրդատվական ընկերություններ


Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների խորհրդատու

Հնարավոր աշխատավայրերն են. ԵՊՀ ՏՏ կրթական և հետազոտական կենտրոնը,
Կենտրոնական բանկը, տեղեկատվական համակարգեր օգտագործող այլ պետական
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հիմնարկները, ՏՏ ոլորտում գործող մասնավոր ձեռնարկությունները: Վերջին տասը տարվա
տվյալները փաստում են, որ ծրագրի շրջանավարտները ամբողջությամբ անցնում են
աշխատանքի իրենց մասնագիտությամբ ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում:
Ծրագրի լավագույն շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ-ի,
գիտությունների ազգային ակադեմիայի, Հայ-Ռուսական (սլավոնական) և այլ
գիտակրթական հաստատությունների ասպիրանտուրաներում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.


դասախոսությունների էլեկտրոնային ներկայացումներ,



դասավանդման ժամանակակից սարքերով ապահովված լսարաններ,



կրթական պրոցեսների ղեկավարման Moodle համակարգ,



հեռահար ուսուցման լսարաններ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս

Ծրագիրը մշակվել է §Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ¦ մասնագիտությամբ
պետական կրթական չափորոշիչի հիման վրա և համապատասխանում է Նյու-Յորքի
համալսարանի Կուրանտի ինստիտուտի “Information Systems” ծրագրին:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
§Տեղեկատվական համակարգերի կառավարում ծրագիրը¦ ԵՊՀ ՏՏ կրթական և
հետազոտական կենտրոնում 2008թ.-2016թ. գործող համանուն մագիստրոսական ծրագրի
հետագա զարգացման արդյունքն է: Վերջինս ներդրվել էր ԵՊՀ-ում 2005 թվականին ԱՄՆ-ի
միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ՝ հիմք ընդունելով Նյու-Յորքի
համալսարանի Կուրանտի ինստիտուտի “Information Systems” ծրագիրը:

18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ
Դասավանդման/մանկավարժական

 դասընթացի ծրագիր կազմելու հմտություն,
 դասաժամերը արդյունավետ օգտագործելու ունակություն,
 դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման
տեխնիկաների կիրառման կարողություն,
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 ուսանողների հետ անհատական աշխատանք կազմակերպելու կարողություն։
Հետազոտական

 դասավադվող նյութը
կարողություն,

աջակցող

գիտական

 տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
աշխատանքի
փորձ
(գրախոսվող
տպագրված հոդվածներ),

աղբյուրներ

օգտագործելու

բնագավառում
հետազոտական
ամսագրերում/ժողովածուներում

 հետազոտական աշխատանքներ ղեկավարելու ունակություն:
Հաղորդակցման

 մասնագիտական
վերլուծություններ,
բանավեճեր,
ներկայացումներ կազմակերպելու կարողություն,
 ուսումնական
նյութը,
հետազոտության
ներկայացնելու կարողություն,
 օտար լեզվի իմացություն
համապատասխան)։

(առնվազն

քննարկումներ,

արդյունքները

անգլերենի

պատշաճ

B1

մակարդակին

օգտագործման

կարողություն։

ՏՀՏ կիրառություն



էլեկտրոնային կրթական
Մասնավորապես,

ռեսուրսների

-

էլեկտրոնային նյութերի (ներկայացումներ, առաջադրանքներ և այլն)
կառուցում,

-

քննությունների, քննարկումների և բանավեճերի
ուսուցման ղեկավարման համակարգի միջավայրում։

կազմակերպում

Այլ կարողություններ



մասնագիտական էթիկայի և իրավական նորմերի իմացություն,



բնագավառի արդի վիճակի իմացություն,



ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:

2. Մասնագիտական կարողություններ


տեղեկատվական
համակարգերի
սկզբունքների իմացություն,



տեղեկատվական համակարգերի օգտագործման կարողություն,



տվյալների վերլուծության և ղեկավարման արդի մոտեցումների իմացություն,



տվյալագիտության ժամանակակից պարադիգմերի իմացություն,



հեռահաղորդակցության և Web-տեխնոլոգիաների իմացություն,



տեղեկատվական համակարգերում ֆինանսական հոսքերի ղեկավարման
հիմունքների իմացություն,
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վերլուծության

և

նախագծման



տեղեկատվական համակարգերի օգտագործմանն ու կառուցմանն առնչվող
իրավական և էթիկայի նորմերի իմացություն։

3. Ընդհանուր պահանջներ
Գիտական աստիճան



գիտական աստիճան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում,



վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների
առկայություն,
ինչպես
նաև
մասնակցություն
գիտաժողովների/աշխատաժողովների։
Մանկավարժական փորձ



մասնագիտական դասընթացներ դասավանդելու առնվազն 5 տարվա փորձ,



վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների
և/կամ
մասնագիտական
որակավորման
բարձրացման դասընթացների,
Պրակտիկ աշխատանքի փորձ



առնվազն
5
տարվա
աշխատանքային
տեխնոլոգիաների բնագավառում։

փորձ

տեղեկատվական

Այլ պահանջներ



դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների նյութերի առցանց
100% առկայություն,



ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն
4,0 (գործող դասախոսների համար)։
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_____________________ Տեղեկատվական համակարգերի կառավարում _____________ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
նշել ծրագրի անվանումը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
բնութագրելու ալգորիթմների, տվյալների մոդելների և հաշվողական
համակարգերի վերլուծության և նախագծման տեսական հիմունքները

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
ընտրելու և կառուցելու արդյունավետ ալգորիթմներ ու տվյալների
պահպանման մոդելներ

Ա2

Բ2

ստեղծելու դինամիկ Web էջեր

Բ3

օգտագործելու տարատեսակ մարքեթինգային ռազմավարություններ

Բ4

անելու առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ
կառուցելու նոր կիրառություններ տրված բիզնես ոլորտում
օգտագործվող տեղեկատվական համակարգերի համար
դրսևորելու աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` և՛ որպես
խմբի անդամ

Ա3
Ա4
Ա5

լուսաբանելու տվյալների պահպանման և պաշտպանության
հիմնարար սկզբունքները
բնութագրելու բաշխված միջավայրերում պրոցեսների նախագծման և
իրականացման սկզբունքները
մեկնաբանելու հեռահաղորդակցության և Web-տեխնոլոգիաները

պարզաբանելու տնտեսագիտական մոդելները, ֆինանսական
գործառնությունները և էլեկտրոնային բիզնեսը
Ա6
բնութագրելու բիզնես ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի
կառուցման մեթոդները
Ա7
մեկնաբանելու տեղեկատվական համակարգերի օգտագործմանն ու
կառուցմանն առնչվող իրավական և էթիկայի նորմերը
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
օգտագործելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2
վերլուծելու խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ3
ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերած գիտելիքները և ընկալել
նորերը

Բ5
Բ6

Գ4

արդյունավետ պլանավորելու ռեսուրսները

Գ5

պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր
պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը

Գ6

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Ա6

Ա7

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

Գ5

Գ6

Ընդհանուր դասընթացներ
Օտար լեզու-1

1602/Մ01

X

X

Օտար լեզու-2

1602/Մ02

X

X

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում (C++ լեզվի լրացուցիչ բաժիններ)
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները (Տվյալների
բազաների պարադիգմներ)
Օբյեկտային կողմնորոշմամբ վերլուծություն և
նախագծում
Տվյալների բազաների համակարգերի հիմնահարցեր
Ընդհանուր ֆինանսներ
Մրցակցության ղեկավարման և խափանումներից հետո
վերականգնման իրականացումը տվյալների
բազաների համակարգերում
Web և մոբայլ կիրառությունների նախագծում և
մշակում
Հիմնարար ալգորիթմեր
Օպերացիոն համակարգեր
Մարքետինգ

X

X

2301/Մ03
2301/Մ04

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
2301/Մ05 X
Մասնագիտացման դասընթացներ / Պարտադիր
X
2301/Մ12

X

X
X

X

X

X
X

2301/Մ13
X

2301/Մ14

X

X
X
2301/Մ15 X
X
X
2301/Մ10 X
Մասնագիտացման դասընթացներ / Կամընտրական
X
X
2301/Մ25

2301/Մ26

Unix օպերացիոն համակարգի ղեկավարում

2301/Մ27

Էլեկտրոնային առևտուր և լոգիստիկ տեխնոլոգիաներ
Նախագծման շաբլոնները կորպորատիվ
տեխնոլոգիաներում
iOS կիրառության մշակում
Մեծ տվյալների անալիզ

X

2301/Մ34
Մասնագիտական դասընթացներ

Միկրոտնտեսագիտություն

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

X

2301/Մ02

Մոդուլի
թվանիշը

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

X

2301/Մ28
X

2301/Մ29
2301/Մ30
2301/Մ31

X

X

X
X

X

X

Ա6

X

Ա7

Բ1

Բ2

X
X

X

X
X

Բ4

Բ5

X

X

X

X
X

X
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Բ3

X

X

Բ6

Գ1

Գ2

X
X

Գ3

Գ4

Գ5

Գ6

X

X

X

X

X
X

Տվյալների հեռահաղորդակցության և ցանցերի
տեխնոլոգիաներ
Թվային ֆիրմայի ղեկավարում

X

2301/Մ32

X

X
2301/Մ33
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Գիտական սեմինար

_____________

Մասնագիտական պրակտիկա

_____________

Մագիստրոսական թեզ

_____________

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

________________________ Տեղեկատվական համակարգերի կառավարում ________________ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԸ
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X

X
X

նշել ծրագրի անվանումը

X
X

X

X

X
X

X

X

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՏՏ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ
«ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1.1602/Մ01

2. Օտար լեզու-1 /Անգլերեն/

3. 6 կրեդիտ

4. շաբաթական 4 ժամ

5. գործ. - 4ժ

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


Կատարելագործել

ուսանողների

կարողությունները՝

ինչպես

օտար

(անգլերեն)

լեզվով

մասնագիտության, այնպես

էլ

հաղորդակցական

հաղորդակցման

այլ

ոլորտներում,


Խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,



ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,



զարգացնել

մասնագիտական

հարցերի

շուրջ

քննարկելու

և

բանավիճելու

տարբեր

մոտեցումները

կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով

մասնագիտական

(որոնողական,

տեքստերի

ճանաչողական,

վերլուծության

մեկնաբանական)՝

ճիշտ

ընկալել

դրանց

դրանց

ճշգրիտ

բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի
գործածության նպատակադրմամբ,

բոլոր

3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար

շերտերը՝

(անգլերեն) լեզվով

ինքնուրույն

աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
5. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
6. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
7. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

8. արդյունավետ

օգտվել

ինտերնետային)

տեղեկատվական

տեղեկատվություն

տարբեր

քաղելու,

աղբյուրներից

քննադատաբար

(ներառյալ

վերլուծելու

և

ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ5. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/
իրականացում),

պրեզենտացիա

(անհատական

ինքնուրույն

նախագծի

6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ

ոլորտի

մասնագիտական

լեզվի

բառապաշարային,

քերականական

և

ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական

գրագրություն՝

գիտական

հոդվածների

ու

աշխատությունների,

գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝
դրանց
բովանդակության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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վերծանման,

վերարտադրության

1. John M.Swales,Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. The
University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine B.Feak “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
3. Oxford English for Information Technology by Eric H.Glendinning and John MacEwan, Second
Edition.
4. Information Technology. Ter-Sargsyan L. Երևանի պետական տնտեսագիտական
համալսարանի հրատարակչություն:

1.1602 /M02

2. Օտար լեզու-2 /Անգլերեն/

3. 3 կրեդիտ

4. շաբաթական 2 ժամ

5. գործ. - 2ժ

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,



ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,



ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,



ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան
(B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքները և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան,
4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.
օգտագործել
տեղեկատվության
տարատեսակ
աղբյուրներ
(ինտերնետ
ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային
գրադարաններ,
գիտական
հոդվածներ
և
հաշվետվություններ),
Գ5. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007
2. Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent
Publishing Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014, Kaplan “IELTS
Premier”, Kaplan Publishing 2016

1.

2301/Մ02

2. C++ լեզվի լրացուցիչ բաժիններ

4.

շաբաթական 2 ժամ

5. դաս. – 2ժ.

6.

1-ին կիսամյակ՝ աշնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել
 տվյալների վերացական տիպերի իրականացման եղանակները,
 դինամիկ և ստատիկ պոլիմորֆիզմը,
 հատուկ իրավիճակների մշակումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իրականացնել տվյալների վերացական տիպեր,
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3.

3 կրեդիտ

2. տիրապետել արդյունավետ ծրագրերի կառուցման միջոցների,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտագործել ձեռք բերած գիտելիքները հուսալի և բազմակի օգտագործման ծրագրեր
կառուցելու համար:
10.

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6.

բնութագրել

մեթոդները
Բ5. կառուցել

բիզնես
նոր

ուղղվածությամբ

կիրառություններ

ծրագրային

տրված

համակարգերի

բիզնես

ոլորտում

կառուցման

օգտագործվող

տեղեկատվական համակարգերի համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. առաջադրանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը

անց

է

կացվում

բանավոր

հարցման

միջոցով՝

հաշվի

առնելով

առաջադրանքների կատարման արդյունքները:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


տարրական

տվյալների

կառուցվածքների

(պահունակ,

հերթ,

ցուցակ,

առաջնայնություններով հերթ, որոնման ծառ, hash-աղյուսակ) իրականացում,


ժառանգականություն և պոլիմորֆիզմ,




պարամետրիզացված ֆունկցիաներ և դասեր,
հատուկ իրավիճակների մշակում:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. H. M. Deitel, P. J. Deitel. C++: How to program. Pearson Education, 9th edition, 2013
2. Դասախոսությունների նյութեր էլեկտրոնային տեսքով:

1. 2301/Մ34

2. Հետազոտության պլանավորում և

3.

3 կրեդիտ

մեթոդներ
4. շաբաթական 2 ժամ

5. դաս. – 2ժ.

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել հետազոտության մեթոդները՝ հիմք ընդունելով
կատարվող հետազոտության հիմնահարցերը, կառավարման և պլանավորման հմտությունների
կիրառմամբ ձևավորել վերլուծական մտածելակերպ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
34

 վերլուծել գոյություն ունեցող մոտեցումները հետազոտությունը կատարելու համար և
մատնանշել դրանց թույլ կամ թերի կողմերը
 ձևակերպել հետազոտության ուղղությունը
 պլանավորել հետազոտությունը
 առանձնացնել մեթոդները, որոնք հնարավոր կլինի օգտագործել հետազոտության համար
 ուրվագծել տիրութը, որի համար պետք է հետազոտության նոր մեթոդ կամ մեթոդներ մշակվեն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 իրականացնել հետազոտություններ մագիստրոսական թեզում
 հիմնավորել կատարված աշխատանքը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


վերլուծել նոր առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց հետազոտման եղանակներ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետ
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),

ռեսուրսներ,

Գ2. վերլուծել խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները և ընկալել նորերը,
Գ5. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. տնային աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով՝ հաշվի առնելով առաջադրանքների
կատարման արդյունքները:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Ինչ է հետազոտությունը և ինչն է հետազոտության թեման դարձնում լավը:




Ինչ է գրականության դիտարկումը և ինչու է դա անհրաժեշտ:
Ինչու են պլանավորման ու կառավարման հմտությունները կարևոր հետազոտության համար:



Ինչպես համոզվել, որ հետազոտությունը կատարվել է պատշաճ մակարդակով:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kumar, R. (2014). Research Methodology: a step-by-step guide for beginners. (4th edition). Thousand
Oaks, CA. Sage Publications.
2. Leedy, Paul D. and Ormrod, Jeanne E.(2006). Practical Research Planning and Design, 8th Edition.
New Jersey: Merrill Prentice Hall.
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1.2301/Մ03

2. Տվյալների բազաների պարադիգմներ

4. շաբաթական 2 ժամ

5. դաս. – 2ժ.

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային

7. Ստուգարք

3. 3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


սեմանտիկական տվյալների մոդելների ուսումնասիրությունը,



կիսակառուցվածքային տվյալների մոդելների ուսումնասիրությունը,



օբյեկտային և օբյեկտա-ռելացիոն տվյալների մոդելների ուսումնասիրությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գնահատել տվյալների կոնցեպտուալ մոդելներ,
2. ընտրել կոնցեպտուալ մոդելին ադեկվատ տվյալների մոդել,
3. դիտարկել տվյալների կոնցեպտուալ մոդելից դեպի ֆիզիկական մոդել արտապատկերման
կառուցման հարցեր:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել առարկայական տիրույթի կոնցեպտուալ մոդելը,
2. իրականացնել արտապատկերում կոնցեպտուալ մոդելից դեպի ֆիզիկական մոդել,
3. ստեղծել օբյեկտային, օբյեկտա-ռելացիոն և XML տվյալների բազաներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. կատարել հետազոտական աշխատանք կոնցեպտուալ տվյալների բազաների բնագավառում,
2. մասնակցել կիսակառուցվածքային և օբյեկտներին կողմնորոշված տվյալների բազաների
կիրառությունների մշակման աշխատանքներին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. լուսաբանել տվյալների պահպանման և պաշտպանության հիմնարար սկզբունքները,
Բ1. ընտրել և կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ու տվյալների պահպանման մոդելներ,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերած գիտելիքները և ընկալել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. ուսումնական նախագծեր,
4. խորհրդատվություններ,
5. ընթացիկ քննություներ,
6. ստուգարք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Ստուգարքը անց է կացվում բանավոր հարցման միջոցով՝ հաշվի առնելով առաջադրանքների
կատարման արդյունքները:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էություն – կապ մոդել (ER). բաղադրիչները, նախագծման սկզբունքները, սահմանափակումների
մոդելավորումը, էությունների թույլ բազմություններ: UML – ը որպես օբյեկտային տվյալների
բազաների մոդելավորման լեզու: Օբյեկտների սահմանման լեզու (ODL). ODMG – ի ստանդարտը:
Օբյեկտա– ռելյացիոն տվյալների մոդել: Անցում ER – գծապատկերներից և օբյեկտային սխեմաներից
ռելացիոն սխեմաների:Կիսակառուցվածքային տվյալների ներկայացումը: XML տվյալների մոդել:
Անցում ռելյացիոն սխեմաներից XML - սխեմաների:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

H. Garcia-Molina, J. Ullman, J. Widom, Database Systems: The Complete Book, Prentice Hall, USA,
2009.

2.

http://infolab.stanford.edu/db_pages/classes.html

3.

Դասախոսությունների նյութերը էլեկտրոնային տեսքով:

1. 2301/Մ04

2. Օբյեկտային կողմնորոշմամբ վերլուծություն

3. 6 կրեդիտ

և նախագծում
4. շաբաթական 4 ժամ

5. դաս. – 4ժ.

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել


օբյեկտային կողմնորոշմամբ վերլուծության և նախագծման մեթոդներին,



նախագծման տիպային խնդիրների լուծումներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել առարկայական տիրույթի հասկացություններին համապատասխանող ծրագրային
դասեր,
2.

կառուցել ծրագրային դասերի նմուշների (օբյեկտների) գործակցություններ՝ առկա խնդիրները
լուծելու համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտագործել մոդելավորման UML լեզուն վերլուծության և նախագծման արդյունքները
ներկայացնելու համար,
2. կիրառել նախագծման շաբլոնները որակյալ նախագծային լուծումներ ստանալու համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բնութագրել ալգորիթմների, տվյալների մոդելների և հաշվողական համակարգերի
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վերլուծության և նախագծման տեսական հիմունքները,
Ա3. բնութագրել բաշխված միջավայրերում պրոցեսների նախագծման և իրականացման
սկզբունքները,
Ա6. բնութագրել բիզնես ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման մեթոդները
Բ2. ստեղծել դինամիկ Web էջեր,
Բ5. կառուցել նոր կիրառություններ տրված բիզնես ոլորտում օգտագործվող տեղեկատվական
համակարգերի համար,
Գ2. վերլուծել խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները և ընկալել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. առաջադրանքներ
3. նախագծեր

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 4 միավոր
առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է առաջադրված նախագծի հենքի վրա և գնահատվում է 4
միավոր առավելագույն արժեքով:
Ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


ծրագրային համակարգերի մշակման ունիֆիկացված պրոցես (Unified Process)



մոդելավորման ունիֆիկացված լեզու (Unified Modeling Language),



օբյեկտների միջև պարտականությունների բաշխման հիմնարար սկզբունքներ,



նախագծման շաբլոններ (Design Patterns),



նախագծային լուծումներ տիպային խնդիրների լուծման համար (արտաքին համակարգերի
հետ գործակցություն, տարատեսակ ռազմավարությունների աջակցում, գրաֆիկական
պատուհանների նորացում, լոկալ ծառայությունների միջոցով արտաքին ծառայությունների
օժանդակում, մշտական պահպանման ենթակա օբյեկտների աջակցում):

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսությունների նյութեր էլեկտրոնային տեսքով
2.

Craig Larman. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object Oriented Analysis and Design
38

and Iterative Development, 3rd edition. Prentice Hall, 2005
3.

G. Booch, R. Maksimchuk, M. Engle, B. Young, J. Conallen. K. Houston. Object-oriented Analysis and
Design with Application, 3rd edition. Prentice Hall, 2007

4.

Alan Shalloway, James R. Trott: Design Patterns Explained: A new Perspective on Object-Oriented
Design, 2nd edition, Addison-Wesley, 2005
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2. Տվյալների բազաների համակարգերի հիմնահարցեր

3. 6 կրեդիտ

(հետազ. բաղադրիչով)
4. շաբաթական 4 ժամ

5. դաս. – 4ժ.

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ռելյացիոն տվյալների մոդելի խորացված ուսումնասիրությունը,



ռելյացիոն հանրահաշվի և հաշվի խորացված ուսումնասիրությունը



հարցումների տրամաբանական լեզուների ուսումնասիրությունը,



SQL լեզվի խորացված ուսումնասիրությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ընտրել առարկայական տիրույթին ադեկվատ ֆորմալիզմ` կառուցելու համար ռելյացիոն
տվյալների բազաների արդյունավետ սխեմաներ,
2. դիտարկել հանրահաշվական արտահայտությունների օպտիմիզացիոն խնդիրներ,
3. գնահատել ռելյացիոն նախագծերև SQL- ծրագրեր:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել ռելյացիոն տվյալների բազաների նախագծեր,
2. իրականացնել բարդ SQL- հարցումներ,
3. դիտարկել արդյունավետ տվյալների բազաների սխեմաներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. կատարել հետազոտական աշխատանք ռելացիոն պարադիգմի շրջանակում,
2. մասնակցել ռելացիոն կիրառությունների մշակման և իրականացման աշխատանքներին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բնութագրել ալգորիթմների, տվյալների մոդելների
վերլուծության և նախագծման տեսական հիմունքները,

և հաշվողական համակարգերի

Ա2. լուսաբանել տվյալների պահպանման և պաշտպանության հիմնարար սկզբունքները,
Բ1. ընտրել և կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ու տվյալների պահպանման մոդելներ,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերած գիտելիքները և ընկալել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

դասախոսություններ,

2.

առաջադրանքներ,
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3.

ուսումնական նախագծեր,

4.

խորհրդատվություններ,

5.

ընթացիկ քննություներ,

6.

եզրափակիչ քննություն:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 4 միավոր
առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է առաջադրված նախագծի շրջանակում կատարած
հետազոտական աշխատանքի հիման վրա և գնահատվում է 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռելացիոն մոդելի ֆորմալ հիմքերը:

Ռելացիոն տվյալների բազաների նախագծման տեսություն.

ֆունկցիոնալ կախվածություններ, նորմալ ձևեր: Ռելացիոն հանրահաշիվ: Ռելացիոն հաշիվ:
Ռելացիոն հանրահաշվի և հաշվի համարժեքությունը: Տրամաբանական հարցումների Datalog լեզու:
Ռելյացիոն հանրահաշվի մոդելավորումը Datalog – ի միջոցով: Տվյալների բազաների SQL լեզու.
հարցումներ, տվյալների սահմանումը, վիրտուալ աղյուսակներ, սահմանափակումներ և տրիգերներ,
համակարգային ասպեկտները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

H. Garcia-Molina, J. Ullman, J. Widom, Database Systems: The Complete Book, Prentice Hall, USA,
2009.

2.

http://infolab.stanford.edu/db_pages/classes.html

3.

Դասախոսությունների նյութերը էլեկտրոնային տեսքով:
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2. Ընդհանուր ֆինանսներ

3. 3 կրեդիտ

4. շաբաթական 2 ժամ

5. դաս. – 2ժ.

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

7. Առանց ընթ. քննությունների դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողի մոտ ձևավորել ֆինանսական շուկաների (կապիտալի, փողի, արժութային և ածանցյալ
արժեթղթերի շուկաների) փոխկապվածության և գործունեության վերաբերյալ գիտելիքների
համակարգ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

վերլուծել ֆինանսական շուկաների գործունեությունը

2.

իրականացնել արժեթղթերի եկամտաբերության և արժեքի հաշվարկ

3.

կայացնել ֆինանսական որոշումներ

4.

ձևավորել օպտիմալ պորտֆել և հաշվել պորտֆելային ռիսկը

5.

ֆինանսական գործակիցների միջոցով գնահատել կազմակերպությունների գործունեությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գնահատել ներդրումային ծրագրերի արդյունավետությունը

2.

իրականացնել տարբեր տեսակի վարկերի համեմատական վերլուծություն, ինչպես նաև այդ
վարկերի համար կազմել մարման աղյուսակներ

3.

որոշել արժեթղթերի արժեքը և եկամտաբերությունը

4.
5.

գնահատել ներդրումային պորտֆելի ռիսկը և ընտրել արդյունավետ պորտֆելը
գնահատել և վերլուծել կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

կիրառել ֆինանսների հիմնական սկզբունքները կոնկրետ խնդիրների լուծման ժամանակ

2.

մշակել և վերլուծել փաստեր և հետևություններ անել

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. պարզաբանել տնտեսագիտական մոդելները, ֆինանսական գործառնությունները և
էլեկտրոնային բիզնեսը,
Բ4. անել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ,
Գ2. վերլուծել խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ5. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

դասախոսություններ

2.

անհատական աշխատանքներ

3.

խնդիրների ձևակերպում և լուծում

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ինքնուրույն աշխատանքն ու ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 5-ական միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1 - Ֆիանանսական մաթեմատիկա,
Բաժին 2 - Արժեթղթեր և արժեթղթերի շուկա,
Բաժին 3 - Ռիսկ և եկամտաբերություն,
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Բաժին 4 - Կազմակերպությյունների գործունեության վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հ.Գ.

Մնացականյան,

Գ.Է.

Սահակյան

«Ֆինանսների

կառավարման

հիմունքներ»,

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան «ԱՍՈՂԻԿ» 2016
2. Стивен Росс, Рэндольф Вестерфилд, Брэдфорд Джордан “Основы корпоротижных финансов”
3. Ричард Брейли, Стюарт Майерс “Принципы корпоротивных финансов”
4. У. Шарп Инвестиции. М., Инфра-М, 1996.
5. Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент, М. Перспектива, 1998.
6. Галанова В.А., Басова А.И. Рынок ценных бумаг, М., Финанасы и статистика.
7. Robert C.Higgins “Analysis for Financial Management
8. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենք:
9. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք:

1. 2301/Մ13

2. Մրցակցության ղեկավարման և խափանումներից 3. 3 կրեդիտ
հետո
վերականգնման
իրականացումը
տվյալների բազաների համակարգերում

4.շաբաթական 2 ժամ

5. դաս. – 2 ժ.

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

7. Առանց ընթ. քննությունների դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


քննարկել տվյալների բազաների համակարգերի արտադրողականության և հուսալիություն
հիմնահարցերը



ուսումնասիրել տրանզակտների տեսությունը



հասկանալ մրցակցության ղեկավարման իրականացման եղանակները տվյալների բազաների
համակարգերում:



ուսումնասիրել խափանումներից հետո վերականգնման իրականացումը տվյալների
բազաների համակարգերում

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հետազոտել տվյալների բազաների համակարգերի մրցակցության հետ կապված պրոբլեմները
2. կառուցել հարցումների զուգահեռ կատարման պլանավորիչներ (scheduler)
3. հետազոտել տվյալների բազաների համակարգերի հուսալիության պրոբլեմները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կարգավորել տվյալների բազաների համակարգերի մրցակցության ղեկավարումը

2.

ղեկավարել հարցումների զուգահեռ կատարումը

3.

նախագծել տվյալների բազաների վերականգնման պլանը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բնութագրել ալգորիթմների, տվյալների մոդելների և հաշվողական համակարգերի
վերլուծության և նախագծման տեսական հիմունքները,
Ա2. լուսաբանել տվյալների պահպանման և պաշտպանության հիմնարար սկզբունքները,
Ա3. բնութագրել բաշխված միջավայրերում պրոցեսների նախագծման և իրականացման
սկզբունքները,
Բ1. ընտրել և կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ու տվյալների պահպանման մոդելներ,
Բ5. կառուցել նոր կիրառություններ տրված բիզնես ոլորտում օգտագործվող տեղեկատվական
համակարգերի համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. լաբորատոր աշխատանքներ
3. խմբային նախագիծ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ինքնուրույն աշխատանքն ու ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 5-ական միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Մրցակցության ղեկավարման և խափանումներից հետո վերականգնման հիմնահարցեր



Տրազակտների տեսություն



Երկու փուլով փականքումը (locking) օգտագործող պլանավորիչ :



Մրցակցության ղեկավարումը SQL լեզվի միջոցով:



Մրցակցության ղեկավարումը բաշխված տվյալների բազաների համակարգերում:



Տվյալների բազաների համակարգերում խափանումների հիմնական դասերը:



Սիստեմային խափանումներից հետո վերականգնում։



Տվայների կրիչների խափանումներից հետո վերականգնում։



Վերականգնում բաշխված համակարգերում: Երկու փուլով ամրակում:



Տվյալների ռեպլիկացիա:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Principles of Transaction Processing, Second Edition by Philip A. Bernstein, Eric Newcome, Morgan
Kaufmann, 2009, ISBN: 978-1558606234

2.

Concurrency Control and Recovery in Database Systems by Bernstein, Hadzilacos, and Goodman,
Addison-Wesley,1987.ISBN: 0-201-10715-5

3.

Transaction Processing: Concepts and Techniques by Jim Gray, Andreas Reuter 1002 pages; Publisher:
Morgan Kaufmann;1st edition (1993) ISBN:1-55860-190-2
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4.

Transactional Information Systems: Theory, Algorithms, and the Practice of Concurrency Control and
Recovery Gerhard Weikum, Gottfried Vossen The Morgan Kaufmann Series in Data Management
Systems, Jim Gray, Series Editor May 2001, 944 pages, ISBN 1-55860-508-8

5.

Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով:

1. 2301/Մ14

2. Web և մոբայլ կիրառությունների

նախագծում և 3. 6 կրեդիտ

մշակում (հետազոտական բաղադրիչով)
4 . շաբաթական 4 ժամ

5. դաս. - 2 ժ., գործ. – 2 ժ.

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

4.

Դասընթացի նպատակն է`
Ուսանողներին տրամադրել Web և մոբայլ ծրագրային համակարգերի նախագծման և մշակման

հետ կապված հետազոտական, իրավական, սոցիալական, էթիկական և մասնագիտական
հիմնախնդիրների վերաբերյալ մանրամասն գիտելիք և իմացություն, ինչպես նաև գործնական
հմտություններ՝

դրանց

նախագծման,

մշակման

տարբեր

մոտեցումների,

կիրառության,

աշխատանքի, անվտանգության, արտադրողականության, մասշտաբայնության, ճկունության և
սպասարկման վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

հիմնավորել և դասակարգել տվյալների բազաների և ցանցային կիրառությունների ստեղծման
աշխատանքները,

2.

նկարագրել նոր կիրառություններ տրված բիզնես ոլորտում օգտագործվող տեղեկատվական
համակարգերի համար,

3.

գիտակցել աշխատանքի բարձր արդյունավետությունը` թիմի անդամ կամ ղեկավար լինելով,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

նախագծել և գործնականում իրականացնել Web էջեր,

5.

կիրառել տվյալների պահպանման և պաշպանվածության հիմնարար սկզբունքները,

6.

օգտագործել հեռահաղորդակցության և Web-տեխնոլոգիաները,

7.

օգտագործել բիզնես կողմնորոշվածություն ունեցող ծրագրային համակարգերի կառուցման
մեթոդաբանությունը,

8.

կիրառել

տեղեկատվական

համակարգերի

օգտագործմանը

և

կառուցմանն

իրավական և էթիկական նորմերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9.

վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց արդյունավետ լուծման եղանակներ,

10.

ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները,

11.

արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
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առնչվող

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. մեկնաբանել հեռահաղորդակցության և Web-տեխնոլոգիաները,
Բ2. ստեղծել դինամիկ Web էջեր,
Բ4. անել առաջարկներ

տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու

վերաբերյալ,
Բ5. կառուցել նոր կիրառություններ տրված բիզնես ոլորտում օգտագործվող տեղեկատվական
համակարգերի համար,
Գ1.

օգտագործել

տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ

(ինտերնետ

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերած գիտելիքները և ընկալել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասախոսություններ,
2.առաջադրանքներ և ուսումնական նախագծեր,
3.լաբորատոր աշխատանքներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 4 միավոր
առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է առաջադրված նախագծի շրջանակում կատարած
հետազոտական աշխատանքի հիման վրա և գնահատվում է 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Web կիրառությունների հիմունքներ,



Web արձանագրություններ, դինամիկ կայքերի մշակում,



օբյեկտային մոդելի հիերարխիան (աստիճանակարգումը), DOM կառուցվածքներ,



Web պլատֆորմներ, Web կիրառություների մշակման միջոցներ և ինտերնետ տեխնոլոգիաներ,
կիրառությունների մշակման մոտարկումները և գործիքները,



տվյալների բազաների կիրառությունը, տվյալների բազաների ինտերֆեյսների օրինակներ,



տվյալների մշակմամբ Web կայքերի նախագծման և իրականացման ծրագրային միջոցներ,



բազմահոսքայնություն, սինխրոնիզացիա, ցանցային կապակցվածություն,



մուլտիմեդիա

Web

և

կիրառությունների

սերվերներ,

հասանելիություն, ցանցային թողունակության պրոբլեմներ,
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հարմարվողականություն

և



Web ծառայություններ, Web կայքերի ձևավորման լրացուցիչ միջոցներ,



կորպորատիվ (Enterprise Edition) կիրառությունների ճարտարապետություն, անվտանգություն:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

The Art of Scalability: Scalable Web Architecture, Processes, and Organizations for the Modern
Enterprise, Second Edition by Michael T. Fisher, Martin L. Abbott; Publisher: Addison-Wesley
Professional; 2015; 624 pages

2.

Programming Collective Intelligence: Building Smart Web 2.0 Applications by Toby Segaran; Publisher:
O'Reilly Media; 2007; 368 pages

3.

Architecting High Performing, Scalable and Available Enterprise Web Applications By Shailesh Kumar
Shivakumar; Publisher: Elsevier/Morgan Kaufmann; 2014; 288 pages

4.

HTML5: Designing Rich Internet Applications (Visualizing the Web) by Matthew David; Focal Press 2
edition, 2012; 304 pages;

5.

PHP and MySQL Web Development (5th Edition) (Developer's Library) by Luke Welling and Laura
Thomson; 2016, 688 pages

6.

Developing Responsive Web Applications with AJAX and jQuery By Sandeep Kumar Patel; Publisher:
Packt Publishing; 2014

7.

SPA Design and Architecture: Understanding Single Page Web Applications by Emmit Scott; 2015; 275
pages

8.

AngularJS: Maintaining Web Applications By Rodrigo Branas, Chandermani, Matt Frisbie, Amos Q.
Haviv; Publisher: Packt Publishing; 2016

9.

Security Strategies In Web Applications And Social Networking (Jones & Bartlett Learning Information
Systems Security… by Mike Harwood; 2010; 406 pages

10.

Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով և առցանց էլեկտոնային ռեսուրսներ:
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2.

Հիմնարար ալգորիթմեր (հետազ. բաղադրիչով)

3.

6 կրեդիտ

4. շաբաթական 4 ժամ

5. դաս. – 4 ժ.

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել


տվյալների մշակման դասական ալգորիթմները,



ալգորիթմների վերլուծության եղանակները,



ալգորիթմների կառուցման ռազմավարությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1.

տեղեկացված լինել տվյալների մշակման դասական ալգորիթմներից,

2.

տիրապետել ալգորիթմների վերլուծության և նախագծման հիմունքներին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

ընտրել առկա խնդրի լուծման արդյունավետ ալգորիթմ,

2. հիմնավորել ալգորիթմի ճշտությունը,
3. գնահատել ալգորիթմի աշխատանքի համար անհրաժեշտ ռեսուրսները (ժամանակ, հիշողություն
և այլն),
4. օգտագործել ալգորիթմների կառուցման տարատեսակ ռազմավարություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բնութագրել ալգորիթմների, տվյալների մոդելների
վերլուծության և նախագծման տեսական հիմունքները,

և

հաշվողական

համակարգերի

Ա3. բնութագրել բաշխված միջավայրերում պրոցեսների նախագծման և իրականացման
սկզբունքները,
Բ1. ընտրել և կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ու տվյալների պահպանման մոդելներ,
Բ4. անել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ,
Բ5. կառուցել նոր կիրառություններ տրված բիզնես ոլորտում օգտագործվող տեղեկատվական
համակարգերի համար,
Գ2. վերլուծել խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերած գիտելիքները և ընկալել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. տնային աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 4 միավոր
առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է առաջադրված նախագծի շրջանակում կատարած
հետազոտական աշխատանքի հիման վրա և գնահատվում է 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


անդրադարձ հավասարումներ և դրանց լուծման եղանակներ,



բազմությունների ներկայացում hash-աղյուսակների և որոնման բալանսավորված ծառերի
միջոցով (RB-ծառեր, B-ծառեր),



ալգորիթմների



ծրագրավորում, «ագահ» մեթոդ,
գրաֆների հետ կապված ալգորիթմներ,



զուգահեռ ալգորիթմներ (multithread algorithms):

մշակման

ռազմավարություններ`

«բաժանիր,

որ

տիրես»,

դինամիկ

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Thomas, H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Introduction to Algorithms, 3rd
edition, The MIT Press, 2009
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2. Օպերացիոն համակարգեր

3. 6 կրեդիտ

4. շաբաթական 4 ժամ

5. դաս. – 2 ժ., գործ.-2 ժ.

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է նկարագրել այն տեխնոլոգիաները և մեթոդները, որոնք օգտագործվում են
օպերացիոն համակարգեր նախագծելիս և իրականացնելիս:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 կիրառել օպերացիոն համակարգերի նախագծման և իրականացման հիմնահարցերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 ընտրել խնդրի լուծման արդյունավետ ալգորիթմ, գնահատել ալգորիթմի արդյունավետությունն ու
կատարման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1.

բնութագրել

ալգորիթմների,

տվյալների

մոդելների

և

հաշվողական

համակարգերի

վերլուծության և նախագծման տեսական հիմունքները,
Ա2. լուսաբանել տվյալների պահպանման և պաշտպանության հիմնարար սկզբունքները,
Բ1. ընտրել և կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ու տվյալների պահպանման մոդելներ,
Գ1.

օգտագործել

տեղեկատվության

տարատեսակ

աղբյուրներ

(ինտերնետ

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
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ռեսուրսներ,

2. գործնական խնդիրների լուծումներ
3. տնային աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 4 միավոր
առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա և
գնահատվում է 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Հաշվողական մեքենաների, համակարգերի և ցանցերի ճարտարապետության համառոտ



ակնարկ:
Պրոցեսների ղեկավարում, պրոցեսների պլանավորում:



Փակուղային վիճակների կանխարգելում և աշխատանքային վիճակի վերականգնում:



Հիմնական հիշողության ղեկավարում, վիրտուալ հիշողության ղեկավարում:



Մուտք/ելքի սարքերի ղեկավարում:




Ֆայլային համակարգերի կառուցվածք և իրականացում:
Անվտանգության խնդիրներ:



Բազմապրոցեսորային համակարգեր:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Andrew Tanenbaum, Modern Operating Systems, 3rd edition, Prentice Hall, 2007
2. Andrew Tanenbaum, Albert Woodhull, Operating Systems Design and Implementation, 3rd edition,
Prentice Hall, 2006
3. Allen Downey, The Little Book of Semaphores, 2nd edition, CreateSpace, 2009
4. Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, volumes 1-3, Intel Corporation, 2010

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
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1. 2301/Մ26

2. Միկրոտնտեսագիտություն

3. 3 կրեդիտ

4. շաբաթական 2 ժամ

5. դաս. - 2 ժ.

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթ. քննությունների դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


խորացնել ուսանողների գիտելիքները միկրոտնտեսագիտության ոլորտում` շեշտադրումը
կատարելով արտադրողի վարքի վրա,



ուսանողներին տրամադրել գիտելիքներ միկրոտնտեսական մոդելավորման զարգացման
ժամանակակից էտապի առանձնահատկությունների և հիմնախնդիրների վերաբերյալ,



ուսանողներին

սովորեցնել

կիրառել

մաթեմատիկական

մոդելները

և

մեթոդները

միկրոտնտեսական տարբեր խնդիրներ ձևակերպելու և լուծելու գործընթացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել միկրոտնտեսագիտության սպառողի վարքի և արտադրողի տեսությունները,
2. ձևակերպել և վերլուծել ուսումնասիրվող տնտեսական սուբյեկտի վարքը բնութագրող մոդելը,
3. ըմբռնել արդի տնտեսագիտության հիմնախնդիրները:
4. բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարել վերլուծություններ միկրոտնտեսագիտության ոլորտում,
2. իրականացնել տնտեսական գործընթացների մոդելավորում,
3. գործնականում

կիրառելու

տնտեսա-մաթեմատիկական

մեթոդները

օգտակարության

մաքսիմալացման, ծախսերի մինիմալացման, շահույթի մաքսիմալացման, օպտիմալ հարկման
և մի շարք այլ խնդիրներ լուծելու գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ և գիտական հոդվածներ, վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. պարզաբանել տնտեսագիտական մոդելները, ֆինանսական գործառնությունները և
էլեկտրոնային բիզնեսը,
Բ4. անել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ,
Գ2. վերլուծել խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերած գիտելիքները և ընկալել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. ուսումնական նախագծեր,
4. խորհրդատվություններ,
5. ընթացիկ քննություներ,
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6. եզրափակիչ քննություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ինքնուրույն աշխատանքն ու ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 5-ական միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` Նախընտրություններ:
Թեմա 2` Օգտակարություն և օպտիմալ ընտրություն:
Թեմա 3` Ընդհանրացված և փոխհատուցված պահանջարկ:
Թեմա 4` Սպառողական ավելցուկ:
Թեմա 5` Ընտրությունն անորոշության իրավիճակներում:
Թեմա 6` Ծախքերի կորեր: Շահույթի մաքսիմալացում:
Թեմա 7՝ Մենաշնորհի վարքը: Երկշնորհ:
Թեմա 8՝ Բարեկեցության տնտեսագիտական տեսություն:
Թեմա 9՝ Արտաքին էֆեկտներ:
Թեմա 10` Հանրային բարիքներ:
Թեմա 11` Ասիմետրիկ տեղեկատվություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Walter Nicholson, Christopher Snyder Microeconomic theory basic principles and extensions. Tenth
edition. 2008.
2. Хэл Р. Вэриан. Микроэкономика. Промежуточный уровень. 2009.
3. Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. 2003.
4. Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston and Jerry R. Green. Microeconomic Theory. New YorK,
2000.

1. 2301/Մ27

2. Unix օպերացիոն համակարգի

3. 3 կրեդիտ

ղեկավարում
4. շաբաթական 2 ժամ

5. դաս.-2 ժ.

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթ. քննությունների դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողին ծանոթացնել UNIX օպերացիոն համակարգի կառուցվածքին և աշխատանքի
սկզբունքներին,



ծանոթացնել UNIX միջավայրի օգտագործմանը՝ զանազան խնդիրներ լուծելիս

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1.

տիրապետել տվյալների պահպանման և պաշտպանության հիմնարար սկզբունքներին

2.

նախագծել և իրականացնել պրոցեսներ բաշխված միջավայրերում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառել համակարգը զանազան բնագավառներում

2.

շտկել համակարգի առավել տարածված խափանումները

3.

ստեղծել ծրագրեր՝ shell սկրիպտավորման լեզվի ու sed, awk ծրագրամիջոցների կիրառմամբ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

օգտվել

տեղեկատվության

տարատեսակ

աղբյուրներից

(ինտերնետ

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
2.

կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. լուսաբանել տվյալների պահպանման և պաշտպանության հիմնարար սկզբունքները,
Ա3. բնութագրել բաշխված միջավայրերում պրոցեսների նախագծման և իրականացման
սկզբունքները,
Բ1. ընտրել և կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ու տվյալների պահպանման մոդելներ,
Բ5. կառուցել նոր կիրառություններ տրված բիզնես ոլորտում օգտագործվող տեղեկատվական
համակարգերի համար,
Գ2. վերլուծել խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ4. արդյունավետ պլանավորել ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. գործնական աշխատանք
3. տնային առաջադրանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ինքնուրույն աշխատանքն ու ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 5-ական միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. UNIX համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը:
2. Ֆայլային համակարգի կառուցվածքը:
3. Պրոցեսներ, պրոցեսների վիճակներ:
4. Միջուկ, միջուկի աշխատանքնի սկզբունքները:
5. Ռեսուրսների բաշխում:
6. Հիշողության կառավարում:
7. X Window համակարգի կառուցվածքը:
8. UNIX աշխատանքային միջավայր և հիմնական հրահանգները:
9. Ռեգուլյար արտահայտություններ. Grep, sed, awk ծրագ¬րա¬միջողներ:
10. Ծրագավորում shell լեզվով:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Maurice J. Bach. The Design of UNIX Operating System.

2.

Jeffrey Friedl. Mastering Regular Expressions.

3.

Steve Parker. Bourne/Bash Shell Scripting Tutorial.

4.

Dale Dougherty, Arnold Robbins. SED and AWK.

5.

Evi Nemeth, Garth Snyder, Scott Seebass, Trent Hein. UNIX System Administrator’s Handbook.
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2. Նախագծման շաբլոնները կորպորատիվ

3. 3 կրեդիտ

տեխնոլոգիաներում
4. շաբաթական 2 ժամ

5. դաս. – 2 ժ.

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթ. քննությունների դասընթաց

8.

Դասընթացի նպատակն է`
ուսանողներին տրամադրել մասշտաբային, բաշխված, տրանզակցիոն գործարքային, բարձր
հուսալիությամբ և անվտանգությամբ ձեռնարկությունների բիզնես պահանջները աջակցող
ծրագրային համակարգերի նախագծման և մշակման հետ կապված հետազոտական,
իրավական, սոցիալական, էթիկական և մասնագիտական հիմնախնդիրների վերաբերյալ
գիտելիք և իմացություն, ինչպես նաև գործնական հմտություններ՝ դրանց նախագծման,
մշակման, կիրառության, աշխատանքի, անվտանգության և սպասարկման վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

հիմնավորել և դասակարգել տվյալների բազաների և ցանցային կիրառությունների
ստեղծման աշխատանքները,

2. արտահայտել

առաջարկներ

տվյալ

ոլորտի

աշխատանքների

արդյունավետությունը

բարձրացնելու վերաբերյալ,
3. ներկայացնել և հիմնավորել տեղեկատվական համակարգերի օգտագործման և կառուցմանն
առնչվող իրավական և էթիկայի նորմերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. օգտագործել հեռահաղորդակցության և Web-տեխնոլոգիաները ,
5. նախագծել և գործնականում իրականացնել Web էջեր,
6. նախագծել նոր կիրառություններ տրված բիզնես ոլորտում օգտագործվող տեղեկատվական
համակարգերի համար
7. օգտագործել բիզնես կողմնորոշվածություն ունեցող ծրագրային համակարգերի կառուցման
մեթոդաբանությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
8. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց արդյունավետ լուծման եղանակներ,
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9. ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. մեկնաբանել հեռահաղորդակցության և Web-տեխնոլոգիաները,
Ա7. մեկնաբանել տեղեկատվական համակարգերի օգտագործմանն ու կառուցմանն առնչվող
իրավական և էթիկայի նորմերը,
Բ2. ստեղծել դինամիկ Web էջեր,
Բ4. անել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ,
Բ5. կառուցել նոր կիրառություններ տրված բիզնես ոլորտում օգտագործվող տեղեկատվական
համակարգերի համար,
Գ2. վերլուծել խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ և ուսումնական նախագծեր։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ինքնուրույն աշխատանքն ու ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 5-ական միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Java պլատֆորմի հիմունքներ և մշակման գործիքներ, Java EE նախագծման շաբլոններ,
կորպորատիվ կիրառությունների ճարտարապետություն,
2. Java Web ենթահարթակի ինտերնետային տեխնոլոգիաներ, Web ծառայություներ, J2EE Web
կիրառություններ, սեսիաների և տրանզակցիաների կառավարում,
3. բազմահոսքային կիրառություններ, ցանցային ինտերֆեյսի հնարավորություններ,
4. Bean-ի վավերացում, Enterprise Beans, հաղորդակցությունների փոխանակում (Messaging),
անվտանգություն,
5. Java EE օժանդակող տեխնոլոգիաներ, oրինակների ուսումնասիրություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Data Structures and Algorithms in Java, by Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Michael H.
Goldwasser; Publisher: Wiley; 6 edition, 2014; 736 pages

2.

Java Software Solutions: Foundations of Program Design by John Lewis, William Loftus; Publisher:
Pearson; 6 edition, 2008; 804 pages

3.

Java Artificial Intelligence: Made Easy by Code Well Academy; Publisher: CreateSpace Independent
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Publishing Platform, 2016; 164 pages
4.

Java Deep Learning Essentials by Yusuke Sugomori; Publisher: Packt Publishing, 2016; 254 pages

5.

Core Java Professional: Advanced Features Updated To Java 8 by Harry. H. Chaudhary; Publisher:
CreateSpace Independent Publishing Platform; 2 edition, 2014; 582 pages

6.

Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով և առցանց էլեկտրոնային
ռեսուրսներ:
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2. iOS կիրառության մշակում

3. 3 կրեդիտ

4. շաբաթական 2 ժամ

5. դաս. – 2 ժ.

6 .3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթ. քննությունների դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է iOS կիրառությունների մշակման գործիքային միջավայրի, դրա լեզվի և
կիրառությունների ծրագրավորման ինտերֆեյսների (API) ուսումնասիրումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտագործել iOS SDK-ի վրա ծրագրավորման
ծրագրավորման ինտերֆեյսները (API),

գործիքներն

ու

կիրառությունների

2. կիրառել iOS սարքերի օգտագործողի ինտերֆեյսի (UI) դիզայնի մշակման և բազմահպում
(multi-touch) տեխնոլոգիաները,
3. մշակել iOS կիրառություններ` դասընթացում քննարկված տեխնոլոգիաների միջոցով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. մեկնաբանել հեռահաղորդակցության և Web-տեխնոլոգիաները,
Բ5. կառուցել նոր կիրառություններ տրված բիզնես ոլորտում օգտագործվող տեղեկատվական
համակարգերի համար,
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետ

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական աշխատանք
3. առաջադրանքներ և նախագծեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ինքնուրույն աշխատանքն ու ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 5-ական միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1 - MVC նախագծման շաբլոն
55

Բաժին 2 - Xcode, Swift լեզու
Բաժին 3 - Հիմնարար (foundation) framework-ներ և հիշողության ղեկավարում
Բաժին 4 - Պատկերի վերահսկիչի կյանքի ցիկլը (View Controller Lifecycle), Պատկերներ (View) և
Gesture-ներ
Բաժին 5 - Արձանագրություններ (Protocol), Բլոկներ, Անիմացիաներ, Autolayout
Բաժին 6 - Բազմահոսքայնություն (Multithreading), Scroll View, Core Data, Table View
Բաժին 7 - Popover-ներ, Core Location, Map Kit, Modal անցում (Segue), Տեքստային դաշտեր (Text
Field), Alert-ներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Developing iOS Apps with Swift by Stanford University
2. The Swift Programming Language Documentation
3. Apple Developer Documentation
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2. Մեծ տվյալների անալիզ (հետազ. բաղադրիչով)

3. 6 կրեդիտ

4. շաբաթական 4 ժամ

5. դաս.-4 ժ.

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ներկայացնել ուսանողներին խոշոր տվյալների գաղափարը և մարտահրավերները (3 V-

ն․ ծավալ, արագություն և փոփոխելիություն)։
2. Սովորեցնել ուսանողներին խոշոր տվյալների կառավարման և անալիզի համար

անհրաժեշտ կարողություններ և համապատասխան գործիքները կիրառելու
հմտություններ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. վերլուծել, թե ինչու դասական տվյալների հենքերին հատուկ կառավարման և անալիզի
համար կիրառվող տեխնոլոգիաները համապատասխան չեն խոշոր տվյալների դեպքում,
2. հավաքագրել, կառավարել, պահպանել, արտաբերել/հարցումներ ներկայացնել և վերլուծել
տարբեր բնույթի խոշոր տվյալներ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

վերլուծել

խոշոր

տվյալների

ազդեցությունը

բիզնես

որոշումների

և

ռազմավարությունների վրա

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. ձեռք կբերի լայնածավալ վերլուծությունների գործնական փորձ և կկարողանա լուծել մի
շարք բաց և հասանելի մեծ տվյալների խնդիրներ
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. լուսաբանել տվյալների պահպանման և պաշտպանության հիմնարար սկզբունքները,
Բ1. ընտրել և կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ու տվյալների պահպանման մոդելներ,
Բ2. ստեղծել դինամիկ Web էջեր,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերած գիտելիքները և ընկալել նորերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. լաբորատոր աշխատանք,
3. ուսումնական նախագծեր:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է առաջադրված նախագծի շրջանակում կատարած
հետազոտական աշխատանքի հիման վրա և գնահատվում է 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Խոշոր տվյալների ներածություն. 3,4,5,6 V-ն, դրանց մարտահրավերները և կիրառության
տիրույթները։
2. Խոշոր Տվյալների հավաքագրում՝ Վերջնական Կայունություն և NoSQL համակարգեր`
MongoDB և Google BigTable
3. Լայնածավալ անալիտիկ վերլուծության համակարգեր՝ Տվյալների ավտո-զուգահեռ
ծրագրավորում՝ MapReduce, Hive և Զուգահեռ Տվյալների Հենքեր։
4. Հիմնարար

վիճակագրական

անալիզ՝

Կեղծում

և

Բենֆորդի

կանոնը,

Բայեսյան

վիճակագրության ներածություն, Ոչ համասեռ (Heteroskedastic) բաշխվածություն
5. Մեքենաների ուսուցման համակարգեր Խոշոր Տվյալների համար
6. Գրաֆիկական

վերլուծություն՝

գրաֆիկական

կառուցվածքներ

(տրամագիծ,

կապվածություն, կենտրոնականություն), PageRank, Եռանկյունների հաշվարկ
7. Սենթիմենթ անալիզ (կարծիքների պեղում)
8. Տվյալների ցուցադրում՝ Տվյալների տեսակներ և չափողականություններ, Վիզուալ
կոդավորում և ընկալում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

How Vertica Was the Star of the Obama Campaign, and Other Revelations

2.

Cohen et al.“MAD Skills: New Analysis Practices for Big Data”, 2009

3.

Ullman, Rajaraman, Mining of Massive Datasets, Chapter 2
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4.

Stonebraker et al., “MapReduce and Parallel DBMS’s: Friends or Foes?”, Communications of the
ACM, January 2010.

5.

Dean and Ghemawat, “MapReduce: A Flexible Data Processing Tool”, Communications of the
ACM, January 2010.

6.

Rick Cattell, “Scalable SQL and NoSQL Data Stores”, SIGMOD Record, December 2010 (39:4)

7.

Elmagarmid, et. al. "Duplicate Record Detection: A Survey"

8.

Koudas, et. al. "Record Linkage: Similarity Measures and Algorithms"

9.

Chapter 3 of A Handbook of Statistical Analyses Using R

10.

Gregory Park on overfitting to the leaderboard in a Kaggle Competition

11.

Xindong Wu et al., Top 10 Algorithms in Data Mining, Knowledge and Information Systems,
14(2008), 1: 1-37. (read C4.5)

12.

Ullman, Rajaraman, Mining of Massive Datasets , Chapter 1

13.

Pedro Domingos, A Few Useful Things to Know about Machine Learning, CACM 55(10), 2012

14.

Pat Hanaran, Tools for Data Enthusiasts

15.

Jeffrey Heer, Michael Bostock, Vadim Ogievetsky, A Tour through the Visualization Zoo,
Communications of the ACM, Volume 53 Issue 6, June 2010

16.

Howard Wen, "Big Ethics for Big Data", O'Reilly Media

1.

2.Տվյալների հեռահաղորդակցության և ցանցերի
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3. 6 կրեդիտ

տեխնոլոգիաներ

4. Շաբաթական 4 ժամ

5. դաս.- 2 ժ.

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել համակարգչային ցանցերին


ստեղծել հենք ըմբռնելու տվյալների հաղորդակցությունը և տվյալների ցանցերը



տալ ֆունդամենտալ գիտելիքներ, թե
տվյալների

փոխանցումը,

ցանցային մեդիայում ինչպես են տեղի ունենում

կիրառվում

տարբեր

տեխնոլոգիաներ

հուսալիության

բարձրացման և անվտանգության նպատակով
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

հասկանալ տվյալների ցանցերի կառուցման ֆունդամենտալ սկզբունքները

2. ըմբռնել ցանցերի շերտային կառուցվածքներն, տրոհման մոտեցումները և կիրառվող
տեխնոլոգիաները
3. ձեռք

բերել

գործընթացի

գիտելիքներ

ցանցային

կազմակերպման

արձանագրությունների,

կառուցվածքների

և

տեխնոլոգիանրի մասին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կառուցել տվյալների ցանց՝ ըստ առաջացած պահանջների
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հեռահաղորդակցության

անվտանգության

ապահովման

5. խնամել տվյալների ցանցերը, օպտիմիզացնել դրանք, կատարել դիագնոստիկա և գտնել
առաջացող սխալների բուն աղբյուրը, ուղղել
6.

ցանցի

պաշտպանության

նպատակով

կատարել

բազային

պաշտպանության

գործողություններ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. կիրառել համակարգչային ցանցի մասին ստացած գիտելիքները իրենց մասնագիտական այլ
գործընթացների մեջ, օրինակ. Ցանցային ծրագրավորման, կլիենտ-սերվեր համակարգերում,
ապարատային կամ ծրագրային արձանագրությունների կիրառման կամ թեստավորման
ասպարեզում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. մեկնաբանել հեռահաղորդակցության և Web-տեխնոլոգիաները,
Բ2. ստեղծել դինամիկ Web էջեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Տեսական դասախոսություններ, ուր նյութերը մատուցվում են սլայդների օգնությամբ,
տրամադրվում են նյութերն ու ինտերնեթային հղումները որպես ուսուցողական նյութեր
ուսանողներին
2. Անցկացվում

են

լաբորատոր

աշխատանքներ

ծրագրային

էմուլյատոր

ծրագրերի

օգնությամբ (օրինակ` Packet Tracer)
3. Կազմակերպվում են լաբորատոր աշխատանքներ ցանցային սարքաշարերի վրա, ուր
թիմային բաժանումներով խումբն իրականացնում է լիիրավ ցանցային կառուցման
հանձնարարություն ըստ սահմանված պահանջների, որպես ամբողջական մեկ ցանցային
տոպոլոգիա
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է առաջադրված նախագծի հենքի վրա և գնահատվում է 4
միավոր առավելագույն արժեքով:
Ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ցանցային արձանագրություններ
2. OSI ցանցային շերտեր
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3. Ցանցային օպերացիոն համակարգեր
4. Ցանցային ճարտարապետություն
5. Իզերնեթ, ցանցային և տրանսպորտային շերտեր
6. IP հասցեավորում և ենթացանցեր
7. Ցանցային փոխանջատում և զուգամիտվող ցանցեր
8. Ցանցային փոխանջատումների սկզբունքները և կոնֆիգուրացիաները
9. Վիրտուալ ցանցեր (VLAN)
10. Երթուղավորման սկզբունքները
11. Ստատիկ և դինամիկ երթուղավորում
12. Ցանցային հասանելիության սահմանափակումներ (access list)
13. Ցանցային հասցեավորման թարգմանություն (NAT)
14. RIP, EIGRP, OSPF, BGP երթուղավորման սկզբունքները և կոնֆիգուրացիաները
15. Կրիպտոգրաֆիայի հիմունքները
16. Ցանցային հարձակման տիպերը
17. IPsec VPN, ցանցային թունել
18. Ձայնային ցանցեր (VOIP, SIP, QOS)
19. Արձանագրությունների վերծանիչներ (sniffer) և անալիզատորներ
20. Անլար տեխնոլոգիաներ (Wifi, GSM, 4G, Bluetooth, Proximity, etc.)
21. Մետրոպոլիտեն (MAN) և մասշտաբային (WAN) ցանցեր
22. Ցանցային հրապատնեշներ և հարձակումների ունիվերսալ պաշտպանիչներ (UTM)
23. Թվային անվտանգության վերլուծիչներ (Security Forensics)
24. Ապարատային և կիրառական փաթեթների անվտանգություն

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վիլյամ Ստալինգզ, «Տվյալների և համակարգչային ցանցեր»
2. Էնդրյու Թենենբաում, «Համակարգչային ցանցեր»
3. Քուրտ Վայթ, «Դվյալների հաղորդակցություն և համակարգչային ցանցեր»
4. Ջեյմս Քուրոուզ և Քեյթ Ռոսս, «Համակարգչային ցանցեր. Վերևից ներքև կառուցման
մոտեցում»
5. Վենդել Օդոմ, «CCNA երթուղիչներ և ցանցային փոխանջատիչներ»
6. Քեվին Վալաս և Դավիթ Հուքըբի, «CCNP երթուղիչներ և ցանցային փոխանջատիչներ»
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2. Թվային ֆիրմայի ղեկավարում

3. 6 կրեդիտ

4. շաբաթական 4 ժամ

5. դաս.- 2 ժ., գործ. – 2 ժ.

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին օգնել հասկանալ գործարար կազմակերպությունների
վրա ՏՏ-ների ազդեցության տարբեր ձևերը և որոշել կառավարման այն մոտեցումները, որոնք
ապահովում են բիզնես միջավայրի և գործունեության արդյունավետ պլանավորումն ու
վերահսկողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալ ձեռնարկության ինֆորմացիոն համակարգերից, ռազմավարությունից և
կառավարումից,
2. կիրառել ձեռնարկության հիմնական բիզնես պրոցեսները և դրանց ավտոմատացման
համակարգերը, ինչպես նաև ERP, CRM, BI և այլ համակարգերը,
3. կարգավորել ինֆորմացիոն համակարգերի էթիկական և սոցիալական հարցերը,
4. ապահովել ինֆորմացիոն համակարգերի անվտանգությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ընտրել ձեռնարկության ինֆորմացիոն համակարգեր,
2. որոշել ձեռնարկության կառավարման մոդել,
3. կատարել արտադրանքի ոլորտային ռազմավարական հետազոտություն,
4. ապահովել ինֆորմացիոն համակարգերի անվտանգությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. մասնակցել ձեռնարկության կառավարման գործընթացներին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. բնութագրել բիզնես ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման մեթոդները,
Ա7. մեկնաբանել տեղեկատվական համակարգերի օգտագործմանն ու կառուցմանն առնչվող
իրավական և էթիկայի նորմերը,
Բ1. ընտրել և կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ու տվյալների պահպանման մոդելներ,
Բ4. անել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ,
Բ5. կառուցել նոր կիրառություններ տրված բիզնես ոլորտում օգտագործվող տեղեկատվական
համակարգերի համար,
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետ

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2. վերլուծել խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. գործնական խնդիրների լուծումներ
3. տնային աշխատանքներ
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է առաջադրված նախագծի հենքի վրա և գնահատվում է 4
միավոր առավելագույն արժեքով:
Ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տեղեկատվական համակարգերը ժամանակակից բիզնեսում: Կարևոր (էական) տեխնոլոգիաների
կառավարումը: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ռազմավարական դերը: Ինֆորմացիոն
համակարգերի էթիկական և սոցիալական հարցերը: ՏՏ ենթակառուցվածքի առաջատար
տեխնոլոգիաները:

Ինֆորմացիոն

համակարգերի

անվտանգությունը:

Գործառնական

կատարելություն և հաճախորդների սպասարկում: Էլեկտրոնային առևտուր, թվային շուկաներ,
թվային ապրանքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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2. Մեքենայական ուսուցում

3. 3 կրեդիտ

4. շաբաթական 2 ժամ

5. դաս.- 2 ժ.

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթ. քննությունների դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Մատուցել մեքենայական ուսուցման հիմնական մեթոդները և դրանց կիրառությունը իրական
խնդիրներում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ունենալ ընդհանուր պատկերացում մեքենայական ուսուցման վերաբերյալ
2. Ունենալ պատկերացում առանց ուսուցչի ու ուսուցչով ուսուցման մեթոդների մասին
3. Ունենալ

գիտելիք

առաջարկող

համակարգերում

մեքենայական

ուսուցման

կիրառությունների մասին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Ունակ լինել կիրառել ուսուցչով ուսուցման մեթոդները դասակարգման և ռեգրեսիայի
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խնդիրներում
2. Ունակ լինել կիրառել առանց ուսուցչի ուսուցման մեթոդները քլասթերիզացիայի և
չափողականության նվազման խնդիրներում
3. Ունակ լինել կառուցել հիմնական առաջարկող համակարգեր
4. Տիրապետել տվյալագիտությանն առնչվող Python-ի և R-ի կիրառական գիտելիքներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. Բացահայտել տարբեր ոլորտներում մեքենայական ուսուցման պոտենցիալ կիրառություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. բնութագրել ալգորիթմների, տվյալների մոդելների և հաշվողական համակարգերի
վերլուծության և նախագծման տեսական հիմունքները,,
Ա6. բնութագրել բիզնես ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման մեթոդները,
Բ1. ընտրել և կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ու տվյալների պահպանման մոդելներ,
Բ5. կառուցել նոր կիրառություններ տրված բիզնես ոլորտում օգտագործվող տեղեկատվական
համակարգերի համար,
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետ

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. լաբորատոր աշխատաքներ
3. տնային աշխատանքներ

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ինքնուրույն աշխատանքն ու ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 5-ական միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Մեքենայական/վիճակագրական ուսուցման ներկայացում
2. Երկչափ գծային ռեգրեսիա
3. Բազմաչափ գծային ռեգրեսիա
4. Դասակարգում (երկու և բազմաթիվ դասերի պարագայում) Լոգիստիկ ռեգրեսիա
5. Կանոնակարգում, շեղման և վարիացիայի միջև ընտրություն
6. Մոդելի վերլուծություն, ենթաբազմությունների ընտրություն
7. Նեյրոնային ցանցեր (գրադիենտային վայէջք, սխալի հետադարձ տարածում)
8. Որոշումների ծառի մեթոդներ
9. Ուսուցում առանց ուսուցչի (քլասթերավորման մեթոդներ)
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10. Ուսուցում առանց ուսուցչի (գլխավոր բաղադրատարրերի եղանակ)
11. Առաջարկող համակարգերի ներկայացում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. An Introduction to Statistical Learning, Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie and Robert

Tibshirani New York : Springer, 2013.
2. Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw Hill, 1997,
3. Pattern Recognition and Machine Learning, Springer-Verlag New York, 2006, Christopher Bishop
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2. Նեյրոնային ցանցեր

3. 3 կրեդիտ

4. շաբաթական 2 ժամ

5. դաս. – 2 ժ.

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթ. քննությունների դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Մատուցել նեյրոնային ցանցերի հիմնական մեթոդները և դրանց կիրառությունները իրական
խնդիրներում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ունենալ ընդանուր պատկերացում նեյրոնային ցանցերի վերաբերյալ

2. Ունենալ գիտելիք նեյրոնային ցանցերի հիմնական գործիքային միջոցների մասին
3. Ունենալ պատկերացում տարբեր ոլորտներում կիրառվող նեյրոնային ցանցերի մոդելների
մասին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
Ունակ լինել կիրառել նեյրոնային ցաների մոդելները տարբեր ոլորտների խնդիրներում
2. Ունակ լինել կառուցել նեյրոնային ցանցերի հիմնական մոդելները
3. Իմանալ նեյրոնային ցանցերին առնչվող Tensorflow֊ի և Pytorch-ի կիրառական գիտելիքներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Բացահայտել տարբեր ոլորտներում խորը ուսուցման պոտենցիալ կիրառությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. բնութագրել ալգորիթմների, տվյալների մոդելների և հաշվողական համակարգերի
վերլուծության և նախագծման տեսական հիմունքները,
Ա6. բնութագրել բիզնես ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման մեթոդները,
Բ1. ընտրել և կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ու տվյալների պահպանման մոդելներ,
Բ5. կառուցել նոր կիրառություններ տրված բիզնես ոլորտում օգտագործվող տեղեկատվական
համակարգերի համար,
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետ

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. լաբորատոր աշխատանք
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3. տնային աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ինքնուրույն աշխատանքն ու ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 5-ական միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Խորը Ուսուցման ներածություն
2. Բինար դասակարգում և պերցեպտրոն
3. Բազմաշերտ պերցեպտրոն, սխալմունքի հետ տարածման մեթոդ
4. Նեյրոնային ցանցերի կանոնակարգման և ընդհանրացման մեթոդներ
5. Օպտիմիզացիոն ալգորիթմներ
6. Հիպերպարամետրերի կարգավորում
7. Փաթույթային նեյրոնային ցանցերի ներածություն
8. Խորը փաթույթային ցանցերի թեմատիկ ուսումնասիրում
9. Խորը Ուսուցման կիրառություններ
10. Գեներատիվ մոդելներ
11. Ռեկուրենտ նեյրոնային ցանցեր, ժամանակի ընթացքում սխալմունքի հետ տարածման
մեթոդ
12. Երկար Կարճաժամկետ Հիշողություն և Փակվող Ռեկուրենտ Միավոր
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Christopher Bishop, Neural Networks for Pattern Recognition, Clarendon Press; 1 edition (January
18, 1996)
2. Deep Learning, Ian Goodfellow, The MIT Press (November 10, 2016)
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2. Ամպային հաշվարկներ

3. 6 կրեդիտ

4. Շաբաթական 4 ժամ

5. դաս.- 2 ժ., գործ. – 2 ժ.

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է`


ծանոթացնել ամպային տեխնոլոգիաներին,



սովորեցնել

կարողանալ

վերլուծել

ամպի

վրա

հենված

տարբեր

ճարտարապետությունների / տեխնոլոգիաների առավելություններն ու թերությունները,
կատարել ճիշտ ընտրություն,


ստեղծել հենք` նախագծելու և մշակելու ամպի վրա հիմնված համակարգեր, որոնք
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բաղկացած կլինեն առաջադեմ ծրագրային կառուցվածքներից, կլինեն անվտանգ, ճկուն,
կարգավորվող, կայուն, ընդլայնվող, վերահսկելի:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 կառուցել և իրականացնել բարդ, դինամիկ ամպի վրա հիմնված ծրագիր,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 կառուցել start-up գաղափար` ամպային համապատասխան ճարտարապետական նմուշների
և ծառայությունների ընտրության և կիրառման միջոցով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. լուսաբանել տվյալների պահպանման և պաշտպանության հիմնարար սկզբունքները,
Ա4 մեկնաբանել հեռահաղորդակցության և Web-տեխնոլոգիաները,
Ա6. բնութագրել բիզնես ուղղվածությամբ ծրագրային համակարգերի կառուցման մեթոդները,
Բ1. ընտրել և կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ու տվյալների պահպանման մոդելներ,
Գ1.

օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետ

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2. վերլուծել խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. գործնական խնդիրների լուծումներ
3. տնային աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունն գնահատվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա և
գնահատվում է 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ներածություն և հայեցակարգեր


Ամպի մատակարարման մոդելները (Iaas, Paas, Saas)



Սերվերներ, տվյալների կենտրոններ , տվյալների պահոցները ամպում (Databases)



Ամպը որպես պահեստ (Storages)
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Վեբ սերվերներ, հակադարձ պրոքսի, ծանրաբեռնվածության հավասարակշռիչներ,
Nginx



Վեբ սերվիսներ, HTTP 1.0/1.1/2.0/3.0, HTTP հարց-պատասխան հաղորդագրություններ



Վեբ API-ներ, API-ների նախագծում, REST ճարտարապետություն



GraphQL, gRPC




Միկրոսերվիսներ
Իրադարձություններ, հերթեր, հաղորդագրություններ



Առանց սերվերի լուծումներ (Serverless)



Լոգավորում, քեշավորում, ընդլայնում, դիտորդում



Անվտանգություն: Կրիպտոգրաֆիա, թոքեններ



Անվտանգություն: Նույնականացում, վավերացում



Անվտանգություն: Identity Provider

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Thomas Erl «Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture»
2. Arshdeep Bahga, Vijay Madisetti, «Cloud Computing: A Hands-On Approach»
3. Ray Rafels, «Cloud computing: From Beginning to End»
4. Joe Weinman, «Cloudonomics: The Business Value of Cloud Computing»
5. Michael J. Kavis, «Architecting the Cloud»
6. Ian Foster,Dennis B. Gannon, «Cloud Computing for Science and Engineering»
7. Orban Stephen, «Ahead in the Cloud: Best Practices for Navigating the Future of Enterprise IT»
8. «Cloud Computing: Principles, Systems, and Applications»
9. Amir Shevat, Brenda Jin, and Saurabh Sahni, «Designing Web APIs: Building APIs That Developers
Love»
10. Jonathan LeBlanc, Tim Messerschmidt, «Identity and Data Security for Web Development: Best
Practices»
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2. C# և .Net պլատֆորմ

3. 3 կրեդիտ

4. շաբաթական 2 ժամ

5. դաս.- 2 ժ.

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթ. քննությունների դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսումնասիրել արդիական ծրագրավորման միջավայրերի շրջանակում ծրագրային ապահովման կառուցման հարցերը,



հասկանալ Microsoft .Net միջավայրերի ճարտարապետությունը և նրա շրջանակում
ծրագրային ապահովման մշակման հնարավորությունները,



խորացված ուսումնասիրել CLR-ի (Common Language Runtime) հնարավորությունները,



ուսումնասիրել C# լեզվի նորագույն հնարավորությունները և նրանց իրականացումը CLR-ի
միջոցով:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կողմնորոշվել արդիական օբյեկտ-կողմնորոշված միջավայրերում
2. հասկանալ թե ինչպես է կատարվում ավտոմատ հիշողության ղեկավարումը արդիական
օբյեկտ-կողմնորոշված միջավայրերում
3. նախագծել և իրականացնել զուգահեռ համակարգեր

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ծրագրավորել C# լեզվով .Net միջավայրի համար
5. .Net միջավայրի համար մշակել ծրագրային համակարգեր, որոնք արդյունավետ են
օգտագործում հիշողությունը
6. զուգահեռ և ասինխրոն ծրագրավորել C# լեզվով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. բնութագրել կիրառական տեղեկատվական համակարգերի կառուցման մեթոդները,
Բ1. ստեղծել տեղեկատվական համակարգեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. լաբորատոր աշխատանքներ
3. խմբային նախագիծ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ինքնուրույն աշխատանքն ու ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 5-ական միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


.Net միջավայրի համառոտ ակնարկ:




.Net միջավայրի Ճարտարապետության նկարագրություն:
CLR: CIL լեզու: CIL լեզի հրամանների համակարգ:



.Net assembly: Ծարագային ապահավման մատակարարումը .Net միջավայրում։



C# լեզու: C# և C++ լեզուների համեմատում: C# լեզվի օբյեկտային միջոցներ:



Դելեգատներ և պատահարներ:



.Net Reflection: Մետատվյալների օգտագործման եղանակներ: Մեթոդների դինամիկ կանչ:



Ծրագրավորողի կողմից նկարագրված ատրիբուտներ (Custom Attributes):



Հիշողության ղեկավարում .Net միջավայրում:



Բազմահոսքային ծրագրավորում .Net միջավայրում:



Ասինխրոն ծրագրավոր .Net միջավայրում

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով:
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2.

Jeffry Richter. CLR via C#, 4th Edition Microsoft Press, 2012.

3.

Jon Skeet․ C# in Depth, 3rd Edition․Manning Publications․ 2013

4.

Andrew Troelse, Philip Japikse . C# 6.0 and the .NET 4.6 Framework 7th ed. Edition Apress 2015
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2. Նանոչափական էլեկտրոնային սարքերի և

3. 3 կրեդիտ

համակարգերի տեստավորման հարցեր
4. շաբաթական 2 ժամ

5. դաս. – 2 ժ.

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթ. քննությունների դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսուցանել նանոչափական հիշող սարքերում հանդիպող անսարքությունների մոդելները
և այդ անսարքությունները հայտնաբերող թեստային ալգորիթմները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

նկարագրել հիշող սարքերի տեսակները
նկարագրել հիշող սարքերի անսարքությունների մոդելները

3. տիրապետել թեստային ալգորիթմների կառուցման և դրանց հիշող սարքի մոդելի վրա
կիրառման միջոցներին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

նկարագրել հիշող սարքերի անսարքության մոդելները

2. կառուցել թեստային ալգորիթմներ
3. կառուցել

անսարքությունների

հայտնաբերելիության

ծածկույթը

տրված

թեստային

ալգորիթմի համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բնութագրել ալգորիթմների, տվյալների մոդելների և հաշվողական համակարգերի
վերլուծության և նախագծման տեսական հիմունքները,
Ա2. լուսաբանել տվյալների պահպանման և պաշտպանության հիմնարար սկզբունքները,
Բ1. ընտրել և կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ու տվյալների պահպանման մոդելներ,
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. տնային աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ինքնուրույն աշխատանքն ու ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 5-ական միավոր:
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Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


հիշող սարքերի տիպերը և կառուցվածքները,



հիշող սարքերի ֆիզիկական թերությունները և դրանց համապատասխանող
անսարքությունները,




հիշող սարքերի թեստավորման հիմնախնդիրները,
թեստային ալգորիթմեր,



ներկառուցված թեստավորման համակարգ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսությունների նյութեր էլեկտրոնային տեսքով
2. A. J. van de Goor, Testing Semiconductor Memories: Theory & Practice, ComTex Publishing, the
Netherlands, 1998.
3. M. L. Bushnel, V. D. Agrawal, Essentials of Electronic Testing for Digital, Memory and MixedSignal VLSI Circuits, Kluwer Academic Publishers, 2000.
4. S. Mourad, Y. Zorian, Principles of Testing Electronic Systems, J. Wiley & Sons, New York, 2000.
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2. Կոմպիլյատորների կառուցման հիմնահարցեր

3. 3 կրեդիտ

4. շաբաթական 2 ժամ

5. դաս.- 2 ժ.

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթ. քննությունների դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել կոմպիլյատորների նախագծման և
կառուցման հիմնահարցերին, ինչպես նաև ուսումնասիրել մի շարք ալգորիթմներ, որոնք
օգտագործվում են կոդի լեզվական և քերականական վերլուծության, տարբեր տիպի
օպտիմիզացիաների և ռեգիստրերի բաշխման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

պատկերացնել կոմպիլյատորի աշխատանքի բոլոր փուլերը

2.

օգտագործել կոմպիլյատորներում օգտագործվող տարբեր դասական ալգորիթմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

նախագծել և իրականացնել կոմպիլյատորի առանձին փուլեր

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բնութագրել ալգորիթմների, տվյալների մոդելների և հաշվողական համակարգերի
վերլուծության և նախագծման տեսական հիմունքները,
Ա2. լուսաբանել տվյալների պահպանման և պաշտպանության հիմնարար սկզբունքները,
Բ5. կառուցել նոր կիրառություններ տրված բիզնես ոլորտում օգտագործվող տեղեկատվական
համակարգերի համար,
Բ6. դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
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խմբի ղեկավար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Ինքնուրույն աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ինքնուրույն աշխատանքն ու ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 5-ական միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա1՝ Լեքսիկական անալիզի, ռեգուլյար լեզուներ, Ֆորմալ լեզուներ:
Թեմա2՝ Քերականական վերլուծության, կոնտեքստից ազատ քերականություններ, արտածում,
անորոշություն։ Վերից-վար վերլուծություն, սխալների մշակում, աբստրակտ շարահյուսության
ծառեր։ Ռեկուրսիվ վերլուծություն, ռեկուրսիվ վերլուծության ալգորիթմ, ռեկուրսիվ
վերլուծության սահմանափակումներ, ձախակողմյան ռեկուրսիա։ Վարից-վեր վերլուծություն,
կանխատեսող

վերլուծություն,

LL1

վերլուծություն

աղուսյակներ,

տեղաշարժ-փակում

վերլուծություն, բաժանիչներ, SLR վերլուծություն:
Թեմա3՝ Միջանկյալ կոդի գեներացիա, 3֊հասցեանի կոդ, փոփոխականների տեղակայումը
հիշողության մեջ, տիպի ստուգում, ստատիկ և դինամիկ տիպային ստուգում։ SSA ներկայացում,
տվյալների

հոսքի

անալիզ,

հաստատունների

տարածում,

ցիկլերի

անալիզ,

Peephole

օպտիմիզացիաներ, կենդանության միջակայքերի անալիզ:
Թեմա4՝ Կատարման ընթացքի կազմակերպում, ակտիվացում, ակտիվացման գրառումներ։
Գլոբալներ, բուրգ, ստեկ, հավասարեցում, հիշողության ավտոմատ ազատեում։ Ստեկ մեքենա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, and Jeffrey D. Ullman, Compilers: Principles,
Techniques, and Tools, ISBN 0-201-10088-6
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2. Էլեկտրոնային սարքերի և համակարգերի
տեստավորում
4. շաբաթական 2 ժամ
5. դաս.- 2 ժ.
6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

3. 3 կրեդիտ

7. Առանց ընթ. քննությունների դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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ուսանողներին տալ ներածական գիտելիքներ թվային սխեմաներում առաջացող
հիմնական
ֆունկցիոնալ
անսարքությունների
և
դրանց
թեստավորման
(անսարքությունների
հայտնաբերում,
ախտորոշում,
տեղայնացում)
հիմնական
ալգորիթմների մասին:
ուսանողներին տալ ներածական գիտելիքներ հիշողության սարքերում առաջացող
հիմնական ֆունկցիոնալ անսարքությունների և դրանց թեստավորման հիմնական
ալգորիթմների մասին:
ուսանողներին ծանոթացնել հիշողության սարքերի վերանորոգման հիմնական
մոտեցումներին և ալգորիթմներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
3.

հասկանալ թվային սխեմաներում, ինչպես նաև հիշողության սարքերում առաջացող
հիմնական ֆունկցիոնալ անսարքությունների հիմնական պատճառները և դրանց
հայտնաբերման հիմնական ալգորիթմներ կառուցման սկզբունքները

4.

որոշ պարզագույն կոմբինացիոն սխեմաների համար կառուցել թեստային ալգորիթմներ,
որոնք թույլ կտան հայտնաբերել նրանցում առաջացող հիմնական ֆիզիկական
դեֆեկտները և ֆունկցիոնալ անսարքությունները

5.

որոշ պարզագույն հիշողության սխեմաների համար կառուցել թեստային ալգորիթմներ,
որոնք թույլ կտան հայտնաբերել նրանցում առաջացող հիմնական ֆիզիկական
դեֆեկտները և ֆունկցիոնալ անսարքությունները

6.

գնահատել թեստային ալգորիթմների բարդությունը

7.

համեմատել թեստավորման տարբեր ալգորիթմներ և ընտրել ամենաարդյունավետը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

ախտորոշել պարզագույն թվային սխեմաներում և հիշողության սարքերում առաջացող
պարզագույն անսարքությունները
կառուցել ալգորիթմներ
վերանորոգման համար

անսարքություններ

պարունակող

հիշողության

սարքերի

3. կրճատել թվային սխեմաների մեջ դիտարկվող անսարքությունների դասը թեստային
հավաքածուների կառուցման բարդությունը կրճատելու նպատակով
4. աշխատել մի շարք արտասահմանյան/տեղական ընկերություններում, որտեղ զբաղվում են
կիսահաղորդչային սարքերի նախագծման և թեստավորման հարցերով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. բնութագրել ալգորիթմների, տվյալների մոդելների և հաշվողական համակարգերի
վերլուծության և նախագծման տեսական հիմունքները,
Բ1. ընտրել և կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ու տվյալների պահպանման մոդելներ,
Գ2. վերլուծել խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. գործնական աշխատանքներ
3. տնային առաջադրանքներ, վարժություններ, միջանկյալ գրավոր աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ինքնուրույն աշխատանքն ու ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 5-ական միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա1.

Թվային

սխեմաների

թեստավորման

հիմնական

հասկացությունը:

Թեմա2.

Անսարքությունների թեստավորում (հայտնաբերում, ախտորոշում և տեղայնացում): Թեմա3.
Անսարքությունների ծածկույթ: Թեմա4. Թեստավորման տեսակների դասակարգումը: Թեմա5.
Անսարքությունների համարժեքություն և դոմինանտություն: Թեմա6.

Թվային սխեմայի

ղեկավարելիությունը և դիտելիությունը: Թեմա7. Ստուգամատչելի նախագծում: Թեմա8. Dալգորիթմ և նրա տարատեսակները (կրիտիկական ճանապարհների ալգորիթմ, FAN, PODEM,
SOCRATES):

Թեմա9.

Հիշողության

մոդելներ:

Թեմա10.

Չկապակցված

և

կապակցված

անսարքություններ: Թեմա11. Տրադիցիոն թեստային ալգորիթմներ, նրանց բարդությունը:
Թեմա12. «Մարչ» թեստային ալգորիթմներ. Սահմանումը, նոտացիան, բարդությունը: Թեմա13`
Անհրաժեշտ և բավարար պայմաններ հասցեների դեկոդավորման սարքի անսարքությունները
հայտնաբերելու համար: Թեմա14. Ստատիկ և դինամիկ անսարքություններ: Թեմա15.
Հարևանության

հավաքածուի

նկատմամբ

անսարքություններ:

Թեմա16.

Հիշողության

վերանորոգում: Պարզագույն ալգորիթմները և դրանց բարդությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

S. Mourad, Y. Zorian, Principles of Testing Electronic Systems, J. Wiley & Sons, New York, 2000;
M. Abramovici, M. Breuer, A. Friedman, Digital Systems Testing and Testable Design, Computer
Science Press, New York, 1990;
M. L. Bushnell, V. D. Agrawal, Essentials of Electronic Testing for Digital, Memory and MixedSignal VLSI Circuits, Kluwer Academic Publishers, 2000.
A. J. van de Goor, Testing Semiconductor Memories: Theory & Practice, ComTex Publishing, the
Netherlands, 1998.

3.
4.
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2. Հաշվողական համակարգերի նախագծման
տեսություն

3. 3 կրեդիտ

4. շաբաթական 2 ժամ

5. դաս.- 2 ժ.

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթ. քննությունների դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսուցանել ֆիզիկական սարքավորումների և ծրագրային համակարգերի նախագծման
ընթացքում օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները և դրանց կիրառումները,



վերլուծել ծրագրային համակարգի գործունեությունը ագենտի և միջավայրի
գործակցության տեսանկյունից:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տեղեկացված լինել հաշվողական համակարգերի նախագծման ընթացքում օգտագործվող
մաթեմատիկական մոդելներից,
2. տիրապետել համակարգերի վերլուծության և նախագծման հիմնական սկզբունքներին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. նախագծել առկա խնդիրների լուծմանը կողմնորոշված համակարգեր,
2. հետազոտել առկա հաշվողական համակարգի վարքը՝ կառուցելով ադեկվատ մոդելներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բնութագրել ալգորիթմների, տվյալների մոդելների և հաշվողական համակարգերի
վերլուծության և նախագծման տեսական հիմունքները,
Ա7. մեկնաբանել տեղեկատվական համակարգերի օգտագործմանն ու կառուցմանն առնչվող
իրավական և էթիկայի նորմերը,
Բ1. ընտրել և կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ու տվյալների պահպանման մոդելներ,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները և ընկալել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. տնային աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ինքնուրույն աշխատանքն ու ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 5-ական միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


դիսկրետ դինամիկ համակարգեր և դրանց իրականացումներ,



ավտոմատներ և ավտոմատային ցանցեր,



ագենտներ և միջավայրեր,



ագենտի և միջավայրի գործակցության օրինակներ` պրոցեդուրային ծրագրի կատարում,
զուգահեռ հաշվումներ սահմանափակ ռեսուրսներով, հաշվումներ ռեալ ժամանակում,
հաշվումներ տարածության մեջ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսությունների նյութեր էլեկտրոնային տեսքով
2. Ю.В. Капитонова, А.А. Летичевский. Математическая теория проектирования вычислительных
систем. –М.: Наука, 1988

3. A.A. Letichevsky, D.R. Gilbert. A model for interaction of agents and environments, in: Selected
papers from the 14th International Workshop on Recent Trends in Algebraic Development
Techniques, Lecture Notes in Computer Science, vol. 1827, 1999, pp. 311–328
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2. Տվյալների բազաների համակարգերի

3. 3 կրեդիտ

սկզբունքներ
4.շաբաթական 2 ժամ

5. դաս.- 2 ժ.

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Առանց ընթ. քննությունների դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ինֆորմացիայի պահպանման սկզբունքների ուսումնասիրությունը,




ինդեքսային կառուցվածքների ուսումնասիրությունը,
տվյալների մշակման ալգորիթմների ուսումնասիրությունը,



հանրահաշվական ծրագրերի օպտիմիզացիոն հարցերի ուսումնասիրությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ընտրել տվյալների ներկայացման և մշակման արդյունավետ ալգորիթմներ,
1.

գնահատել ալգորիթմի կատարման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները (ժամանակ,
հիշողություն և այլն),

2.

դիտարկել հարցումների պլանների օպտիմիզացիոն խնդիրներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառել տվյալների կազմակերպման արդյունավետ կառուցվածքներ,

2.

վերակազմակերպել մետատվյալները՝ արդյունավետ ֆիզիկական պլաններ գեներացնելու

համար:
3.

իրականացնել տվյալների բազաների արդյունավետ սխեմաներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

կատարել հետազոտական աշխատանք՝ ուղղված տվյալների բազաների համակարգերի
զարգացման խնդիրներին,

2.

մասնակցել տվյալների բազաների կիրառությունների մշակման և իրականացման
աշխատանքներին:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. բնութագրել ալգորիթմների, տվյալների մոդելների և հաշվողական համակարգերի
վերլուծության և նախագծման տեսական հիմունքները,
Բ4. անել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնել
վերաբերյալ,
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետ
ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2. վերլուծել խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. ուսումնական նախագծեր,
4. խորհրդատվություններ,
5. ընթացիկ քննություներ,
6. եզրափակիչ քննություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ինքնուրույն աշխատանքն ու ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 5-ական միավոր:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ինֆորմացիայի

պահպանման

սկզբունքները:

Ինդեքսային

կառուցվածքներ.

ինդեքսներ

հաջորդական ֆայլերի համար, երկրորդական ինդեքսներ, B+ – ծառեր, ստատիկ և դինամիկ հեշաղյուսակներ: Հարցումների կատարում. տվյալների մշակման մեկ և երկու դիտարկմամբ
ալգորիթմներ: Հարցումների կոմպիլյացիա և օպտիմիզացիա. հանրահաշվական առնչություններ
և հարցումների պլաններ, անցում վերլուծության ծառերից հարցումների տրամաբանական
պլանների, հանրահաշվական գործողությունների գների վերլուծություն, հարցման արդյունավետ
ֆիզիկական պլանի կառուցում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

H. Garcia-Molina, J. Ullman, J. Widom, Database Systems: The Complete Book, Prentice Hall,
USA, 2009.

2.

http://infolab.stanford.edu/db_pages/classes.html

3.

Դասախոսությունների նյութերը էլեկտրոնային տեսքով:

1. 2301/Մ24

2. Ծրագրավորման պարադիգմներ

3. 6 կրեդիտ

4. շաբաթական 4 ժամ

5. դաս.-4, գործ.-0, լաբ.-0

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ծրագրավորման այնպիսի պարադիգմերին,
ինչպիսիք են


նախագծման շաբլոնների օգտագործմանը կողմնորոշված ծրագրավորումը (Design
Patterns),



ընդհանրացված ծրագրավորումը (Generic Programming),



տրամաբանական ծրագրավորումը (Logical Programming):

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1.

մանրամասն տեղեկացված լինել նախագծման շաբլոններից,

2. տիրապետել

ընդհանրացված

և

տրամաբանական

ծրագրավորման

հիմնական

սկզբունքներին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել նախագծման շաբլոնները որակյալ նախագծային լուծումներ կառուցելու համար,
2. կիրառել ընդհանրացված ծրագրավորման մոտեցումը աբստրակտ հասկացությունների
հիերարխիաներ կառուցելու և իրականացնելու համար,
3. կիրառել տրամաբանական ծրագրավորման մեթոդը արհեստական բանականության
բնագավառի խնդիրներ լուծելու համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց արդյունավետ լուծման եղանակներ,
2. ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. լուսաբանել տվյալների պահպանման և պաշտպանության հիմնարար սկզբունքները,
Ա6. մեկնաբանել տեղեկատվական համակարգերի օգտագործմանն ու կառուցմանն առնչվող
իրավական և էթիկայի նորմերը,
Բ6. դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն` և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար,
Գ3.

ստեղծագործաբար կիրառել և զարգացնել ունեցած գիտելիքները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. առաջադրանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունն գնահատվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա և
գնահատվում է 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


ստեղծման, կառուցվածքային և վարքային նախագծման շաբլոններ,
77



ընդհանրացված ծրագրավորման հիմնադրույթներ՝ կոնցեպցիա, կոնցեպցիայի մոդել,
կոնցեպցիայի զարգացում,



կոնտեյների, իտերատորի և ալգորիթմի կոնցեպցիաներ: C++ լեզվի STL գրադարան,



տրամաբանական ծրագրավորման Prolog լեզու,



կիրառական խնդիրների լուծում Prolog լեզվով` ցուցակի մշակում, աշխատանք որոնման
ծառերի և գրաֆների հետ, լեքսիկական և շարահյուսական վերլուծություն:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսությունների նյութեր էլեկտրոնային տեսքով
2.

E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides. Design Patterns: Elements of Reusable ObjectOriented Software, Addison-Wesley

3.

Matthew H Austern. Generic Programming and the STL: Using and Extending the C++ Standard
Template Library, Addison-Wesley, 1999

4.

P. J. Plauger, A. A. Stepanov, M. Lee, D. Musser. The C++ standard template library. Prentice Hall,
2001

5.

Ա. Կոստանյան. Խնդիրների լուծում Prolog լեզվով,

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ,

ԵՊՀ, 2016
6.

Ivan Bratko. Prolog Programming for Artificial Intelligence, 4th edition, Pearson Education, 2011
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2.Ներդրված համակարգերի նախագծում

3. 6 կրեդիտ

4.շաբաթական 4 ժամ

5. դաս.-2 ժ., գործ. – 2 ժ.

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7.Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է նկարագրել ներդրված համակարգերի (թվային) նախագծման
հիմնական խնդիրները, ինչպես նաև այդ խնդիրների լուծման մոտեցումները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 տիրապետել թվային նախագծման հիմնահարցերին,
 կիրառել ներդրված համակարգերի հիմնական տարրերը և դրանց նախագծման մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 Verilog լեզվով նկարագրել ներդրված համակարգերն իրականացնող սխեմաներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 նախագծել ամբողջական համակարգ Verilog լեզվով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. բնութագրել բաշխված միջավայրերում պրոցեսների նախագծման և իրականացման
սկզբունքները,
Բ4. անել առաջարկներ տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնել
վերաբերյալ,
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Գ2.

վերլուծել խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. գործնական խնդիրների լուծումներ
3. տնային աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է առաջադրված նախագծի հենքի վրա և գնահատվում է 4
միավոր առավելագույն արժեքով:
Ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Կոմբինացիոն շղթաներ:
Թեմա 2՝ Տրիգերներ և ռեգիստրներ:
Թեմա3՝ Սինխրոն հաջորդական շղթաներ:
Թեմա 4՝ Կապուղիների համակարգեր:
Թեմա 5՝ Հիշողություններ:
Թեմա 6՝ Ապարատուրայի նկարագրման Verilog լեզվի ներածություն:
Թեմա 7՝ Սինխրոն շղթաների ֆորմալ նկարագրություն:
Թեմա 8՝ Ապարատային համակարգերի նկարագրության օրինակներ:
Թեմա 9՝ Ինտերֆեյսներ ասինխրոն միավորների միջև:
Թեմա 10՝ Հաջորդական տվյալների հաղորդում:
Թեմա 11՝ Ներդրված համակարգեր` նախագծման մոտեցումների ակնարկ:
Թեմա 12՝ Ներդրված համակարգերի նախագծման օրինակներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Niclaus Wirth, Digital Circuit Design for Computer Science Students: An Introductory Textbook,
Springer, 1995
2. Mark Balch, Complete Digital Design: A Comprehensive Guide to Digital Electronics and Computer
System Architecture, McGraw-Hill, 2003
3. Samir Palnitkar, Verilog® HDL: A Guide to Digital Design and Synthesis, 2nd edition, Prentice Hall,
2003

79

1. 2301/Մ23

2.Տվյալների բազաների տեխնոլոգիաներ

3. 6 կրեդիտ

4. շաբաթական 4 ժամ

5. դաս.- 4 ժ.

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ինֆորմացիայի ինտեգրման հիմնական տեխնոլոգիաների ուսումնասիրությունը,



NօSQL տվյալների բազաների հիմնահարցերի ուսումնասիրությունը,



բաշխված տվյալների բազաների ուսումնասիրությունը,



տրանզակցիաների հիմնահարցերի ուսումնասիրությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գնահատել տվյալների բազաների տեխնոլոգիաներ,
2. ընտրել NoSQL տվյալների բազաների համակարգ մեծ տվյալների հետ աշխատելու համար,
3. դիտարկել մեծ տվյալների բնագավառի օպտիմիզացիոն խնդիրներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կառուցել NoSQL տվյալների բազաներ,
2. ստեղծել տվյալների խորանարդներ,
3.

ինտեգրել ոչ համասեռ տվյալների ռեսուրսներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. կատարել հետազոտական աշխատանք մեծ տվյալների բնագավառում,
2. մասնակցել մեծ տվյալների կիրառությունների մշակման և իրականացման
աշխատանքներին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. լուսաբանել տվյալների պահպանման և պաշտպանության հիմնարար սկզբունքները,
Բ1. ընտրել և կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ ու տվյալների պահպանման մոդելներ,
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետ
ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2. վերլուծել խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները և ընկալել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. ուսումնական նախագծեր,
4. խորհրդատվություններ,
5. ընթացիկ քննություններ,
6. եզրափակիչ քննություններ
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է առաջադրված նախագծի հենքի վրա և գնահատվում է 4
միավոր առավելագույն արժեքով:
Ընթացիկ ստուգումները գնահատվում են 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Մասնակցությունը գնահատվում է 2 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 8 միավոր
առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ինֆորմացիայի ինտեգրման հիմնական տեխնոլոգիաները.ֆեդերատիվ տվյալների բազաներ,
մեդիատորներ,
տվյալների
պահոց:
OLAP
կիրառություններ:
Տվյալների
խորանարդներ:Տվյալների մշակում: NoSQL

տվյալների բազաների համակարգեր.MongoDB,

Cassandra, Hbase, SciDB, Big Table, Couchbase, Neo4j: Բաշխված տվյալների բազաներ. հիմնարար
սկզբունքը և պահանջները. Տրանզակցիաների

ղեկավարումը.

արձանագրման

ռեժիմներ,

զուգահեռ խնդիրների ղեկավարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. H. Garcia-Molina, J. Ullman, J. Widom, Database Systems: The Complete Book, Prentice Hall,
USA, 2009.
2.

http://infolab.stanford.edu/db_pages/classes.html

3.

Դասախոսությունների նյութերը էլեկտրոնային տեսքով:
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